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 7 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب اًمّمٞم٤مم

 افصقام تؼيع ِحؽؿة

 ٟمحـ اًمذي واًمزُم٤من اعم٘م٤مم أو ًمٚمٛمٙم٤من اهلل ؿم٤مء إن ُمٜم٤مؾم٦ٌم يمٚمٛم٦مً  أبتديء: اًمِمٞمخ

ٞم٤َممُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  يُمت٥َِم ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ طمٞم٨م ومٞمف،  قَمغَم  يُمت٥َِم  يَمَم  اًمّمِّ

ـَ  ِذي ـْ  اًمَّ ٌْٚمُِٙمؿْ  ُِم  .[381:اًمٌ٘مرة] ﴾شَمتَُّ٘مقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  ىَم

 أقمت٘مد وًمٙمٜمل هب٤م، يتٕمٚمؼ ومٞمم ُمٗمٞمداً  ويمالُم٤مً  طمقهل٤م شمٕمٚمٞم٘م٤مً  ؾمٛمٕمتؿ ـم٤مح٤م أي٦م هذه

 ﴾شَمتَُّ٘مقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ ﴿: أي٦م هذه آظمر طمقل ظم٤مص٤مً  شمٕمٚمٞم٘م٤مً  ؾمٛمٕمتؿ ىمد شمٙمقٟمقن ىَمٚمَّم أنٙمؿ

  .[381:اًمٌ٘مرة]

  ح٤مذا؟ اًمّمٞم٤مم هذا يمت٥م

 اًمٜمّمقص وُمـ سمؾ اًم٘مٚمٞمٚم٦م، أي٤مت ُمـ أي٦م هذه [381:اًمٌ٘مرة]﴾شَمتَُّ٘مقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ ﴿

 هٜم٤م ُمٜمٝم٤م، واًمٕمٚم٦م اًمٖم٤مي٦م سمٞم٤من ُمع ومٞمٝم٤م اًمنمقمل احلٙمؿ ي٘مؽمن اًمتل اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمنمقمٞم٦م

 وشمٓمٌٞمؼ شمٌٜمل إمم ي٤ٌمذوا أن اعمًٚمٛملم وقمغم رُمْم٤من، ؿمٝمر صٞم٤مم سمَِٗمْرِوٞم٦َّم شمٍميح

 يًٛمك قمم اًمت٤ًمؤل أن يٙمثر مم٤م ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م ويمٞمػ ِلَ  ي٠ًمخقا  أن دون احلٙمؿ هذا

 هلذا يمذا: وح٤مذا يمذا وح٤مذا يمذا ح٤مذا اًمٜم٤مس سمٕمض ُمـ شمًٛمع ُم٤م يمثػماً  اًمتنميع، سمِِحَٙمؿ

س ذم اًمتقؾمع ٟمًتحًـ ٓ ٟمحـ»  ذم ُمٜمّمقص٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م إٓ اًمتنميع، طِمَٙمؿ شَمَٚمٛمُّ

 .شأن ومٞمف ٟمحـ ُم٤م يمٛمثؾ اًمنمع

ٞم٤َممُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  يُمت٥َِم ﴿  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ح٤مذا؟ أي٦م آظمر إمم[ 381:اًمٌ٘مرة] ﴾اًمّمِّ

 .[381:اًمٌ٘مرة]﴾ شَمتَُّ٘مقنَ 

 اًمّم٤مئؿ ًمٞمزداد وؾمٞمٚم٦م اًمّمٞم٤مم هذا يٙمقن أن هق اًمّمٞم٤مم ُمـ اعم٘مّمد إن: أي

سم٤مً  وضمؾ قمز هلل شم٘مقًى  ر ول اًمّم٤مئؿ ص٤مم ُم٤م وم٢مذا إًمٞمف، وشم٘مرُّ  قمٚمٞمف يم٤من قمم ووٕمف َيَتَٓمقَّ

ؼ ل اًمّم٤مئؿ هذا أن: ذًمؽ ومٛمٕمٜمك رُمْم٤من، ىمٌؾ: أي ىمٌؾ ُمـ  ُمـ اعمرضمقة اًمٖم٤مي٦م ُيـح٘مِّ

 ط اًمٜمٌل قمـ ـمٌٕم٤مً  اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ضم٤مءت وىمد اًمّمٞم٤مم، هذا ومريْم٦م

ٌَلمِّ  ٧م اًمتل اًمٖم٤مي٦م هذه وشم١ميمد شُم  .أي٦م قمٚمٞمٝم٤م َٟمّمَّ



 8 يمت٤مب اًمّمٞم٤مم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُمـ»: ىم٤مل طمٞم٨م وضمؾ قمز رسمف قمـ ط اًمٜمٌل يرويف اًمذي اًم٘مدد احلدي٨م: ُمثالً 

سمف ـمٕم٤مُمف َيَدع أن ذم طم٤مضم٦م هلل ومٚمٞمس سمف، واًمٕمٛمؾ اًمزور َيَدع ل  طمدي٨م هذاش وذا

 .[381:اًمٌ٘مرة]﴾ شَمتَُّ٘مقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ ﴿: أي٦م شمٚمؽ ظم٤ممت٦م ُمع آًمت٘م٤مء يمؾ ويٚمت٘مل ضمدًا، قمٔمٞمؿ

 اًم٘مّمد يمؾ اعم٘مّمقد ًمٞمس.. واحلدي٨م أي٦م سملم مجٕمٜم٤م إذا اعم٘مّمقد ًمٞمس: إذاً  

 ُمـ اًم٘مّمد يمؾ اعم٘مّمقد ًمٞمس.. يمالُمل ومٝمؿ اًمٌٕمض يزء ٓ طمتك اًم٘مّمد يمؾ: أىمقل

 ُمـ أهن٤م قمغم اعمٜمّمقص واجلمع واًمنماب اًمٓمٕم٤مم قمـ ٟمٗمًف يٛمًؽ أن اًمّم٤مئؿ

 يمٌػم ظمالف ومٞمٝم٤م اًمتل إظمرى اعمٗمٓمرات قمـ ومْمالً  اًمًٜم٦م، وذم اًم٘مرآن ذم اعمٗمٓمرات

 ُمـ هٜم٤مك وإٟمم وم٘مط، اعمٗمٓمرات هذه قمـ اإلُم٤ًمك اعم٘مّمقد ًمٞمس.. اًمٗم٘مٝم٤مء سملم

 هذه قمـ أُمًؽ يمم أجْم٤مً  قمٜمٝم٤م يٛمًؽ أن اعمًٚمؿ قمغم جي٥م اًمتل إظمرى اًمقاضم٤ٌمت

 .اعمٗمٓمرات

 آٟمٗم٤ًم، اعمذيمقر اًمّمحٞمح اًمٍميح واحلدي٨م أي٦م ذم اعمذيمقر اًمتٕمٚمٞمؾ وقء قمغم 

 ذم ضمديداً  ؿمٞمئ٤مً  وًمٞمس اًمتٕمٌػم، ذم ضمديداً  أُمراً  يٙمقن ىمد ؿمٞمئ٤مً  ًمٙمؿ أىمقل أن أؾمتٓمٞمع

 اًمٗم٘مف يمت٥م أن: هق اجلديد اًمتٕمٌػم واًمًٜم٦م، اًم٘مرآن ذم ُمٜمّمقص ذًمؽ ٕن إطمٙم٤مم:

 .ُمٜمف سمد ٓ رء وهذا اعمَُٗمٓمِّرات، ذيمر قمغم ضَمَرت ىم٤مـم٦ٌمً 

ٔي٦م ُمـ ؾمٌؼ ح٤م وشمقوٞمح٤مً  سمٞم٤مٟم٤مً  أىمقل أن٤م وًمٙمـ  :ىمًمن اعمٗمٓمرات إن: أىمقل واحلدي٨م، ا

٦م اًم٘مًٛم٦م هذه شمٙمقن أن جي٥م  :ٕمهٞمتٝمم اجلٛمٞمع: أذه٤من ذم صم٤مسمت٦م احلَ٘مَّ

 يمم اًمٗم٘مف يمت٥م ًمٌٞم٤مهن٤م شمتٕمرض اًمتل وهل اح٤مدي٦م، اعمٗمٓمرات: إول اًم٘مًؿ

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرت

ٝم٤م: اعمٗمٓمرات ُمـ أظمر واًم٘مًؿ ٛمِّ ًَ  اعمٗمٓمرات هذه اعمٕمٜمقي٦م، سم٤معمٗمٓمرات ًمٜمُ

 وأووح [381:اًمٌ٘مرة]﴾ شَمتَُّ٘مقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ ﴿: اًمٙمريٛم٦م أي٦م إًمٞمٝم٤م أؿم٤مرت اًمتل هل اعمٕمٜمقي٦م

 اًمزور ىمقَل  َيَدع ل ُمـ»: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمف قمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ

سمف ـمٕم٤مُمف َيَدع أن ذم طم٤مضم٦م هلل ومٚمٞمس سمف، واًمٕمٛمؾ  .شوذا

سمف ًمٓمٕم٤مُمف شمريمف ُمع ي٘مرن أن جي٥م: إذاً    ذًمؽ إمم يْمؿ أن جي٥م اجلٜمًٞم٦م وؿمٝمقشمف وذا



 9 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب اًمّمٞم٤مم

 .قمٜمف سمٕمٞمداً  يٙمقن أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم وومرض قمٚمٞمف وضمؾ قمز اهلل طمرم قمم آٟمتٝم٤مء

 اًمّمٞم٤مم وإٟمم واًمنماب اًمٓمٕم٤مم شمرك ذم اًمّمٞم٤مم ًمٞمس»: ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ

 قمغم ي٘مػ أن أراد وُمـ ،ط اًمٜمٌل ىم٤مل يمم أو شقمٜمف وضمؾ قمز اهلل هنك قمم آٟمتٝم٤مء

 ًمٚمّم٤مئؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٕم٤ميص إشمٞم٤من قمـ طاًمٜمٌل حتذير ذم يِم٤مهبٝم٤م وُم٤م ٤مدي٨مإطم هذه

 ُمـ [381:اًمٌ٘مرة]﴾ شَمتَُّ٘مقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف قمٛمقم ُمـ هق اًمٜمٝمل هذا وأن

 ًمٚمح٤مومظ واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م»: سمٙمت٤مب ومٕمٚمٞمف إطم٤مدي٨م ُمـ اًمٜمقع قمغم ي٘مػ أن أراد

 .شاهلل رمحف اعمٜمذري

ع سم٠منف شَمَٕمٚمُّ٘مف طمٞم٨م ُمـ اًمّمٞم٤مم إن: أىمقل وظمت٤مُم٤مً   سمف اعمًٚمؿ يزداد أن أضمؾ ُمـ ُذِ

سم٤مً   ي٠ميت أن أجْم٤مً  وم٘مط ُمٜمٝم٤م اعم٘مّمقد ًمٞمس اًمتل يم٤مًمّمالة مت٤مُم٤مً  هق ًمف، وشم٘مقًى  اهلل إمم شَمَ٘مرُّ

 واحلٙمٛم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م يٜمتٌف أن أجْم٤مً  قمٚمٞمف سمؾ وم٘مط، وواضم٤ٌمهت٤م وأريم٤مهن٤م سمنموـمٝم٤م اعمًٚمؿ

 يمؾ ذم صٚمقات ََخَْس  اعم١مُمٜملم قم٤ٌمده قمغم وضمؾ قمز اهلل ذع أجْم٤مً  أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل

الةَ  إِنَّ ﴿: ىمقًمف ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م ذًمؽ وًمٞمٚم٦م، يقم ـِ  شَمٜمَْٝمك اًمّمَّ   قَم
ِ
 اًْمَٗمْحَِم٤مء

 واعمٜمٙمر، اًمٗمحِم٤مء قمـ ًمف ٟم٤مهٞم٦مً  اعمًٚمؿ صالة شمٙمقن ُم٤م ومٌٛم٘مدار [54:اًمٕمٜمٙمٌقت]﴾ َواعْمُٜمَْٙمرِ 

 .وضمؾ قمز اهلل قمٜمد ُم٘مٌقًم٦م شمٙمقن

 أٓ اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم سم٤مًمّمالة اعمتٕمٚم٘م٦م احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم ط اًمٜمٌل أؿم٤مر ًم٘مد 

 إٓ ُمٜمٝم٤م ًمف يٙمت٥م ُم٤م اًمّمالة ًمُٞمَّمكمِّ  اًمرضمؾ إن»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق

 ٟم٤مىمّم٦م ًمف يٙمت٥م وإٟمم سمتمُمٝم٤م: أي ًمف، يٙمت٥م ُم٤م اًمّمالة ًمٞمّمكم اًمرضمؾ إن ش..قمنمه٤م

 اًمرضمؾ إن»: ىمقًمف وهق أٓ احلدي٨م مت٤مم ذم اًمًالم قمٚمٞمف ذًمؽ سملمَّ  ُمتٗم٤موشم٦م، ٟم٥ًم قمغم

.. ؾمدؾمٝم٤م.. ؾمٌٕمٝم٤م.. صمٛمٜمٝم٤م.. شمًٕمٝم٤م.. قمنمه٤م إٓ ُمٜمٝم٤م ًمف يٙمت٥م ُم٤م اًمّمالة ًمٞمّمكم

 ضمداً  ضمداً  ٟم٤مدراً  اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمّمالة أن إمم إؿم٤مرةً  هد، ووىمػ ،شٟمّمٗمٝم٤م.. رسمٕمٝم٤م.. َخًٝم٤م

 اًمُٕمنم، إمم وهٙمذا ٟمّمٗمٝم٤م ًمف يٙمت٥م اًمذي هق ظمػمهؿ اعمًٚمؿ، هب٤م يٜمٝمض أن يٛمٙمـ ُم٤م

 صالة شمٙمقن ُم٤م ومٙمثػماً  وإٓ وضمؾ، قمز اهلل قمٜمد ُم٘مٌقًم٦م صالشمف يم٤مٟم٧م إذا واًمُٕمنم

ب اًمتل اًمّمٚمقات شمٚمؽ ُمـ اعمّمكم  شم٤ٌمرك سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم وضمٝمف هب٤م ُيْيَ

 :احل٘مٞم٘متلم ه٤مشملم إمم أؿم٤مر ىمد ط اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ وشمٕم٤ممم:



 31 يمت٤مب اًمّمٞم٤مم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اعمتٕمٚم٘م٦م إظمرى واحل٘مٞم٘م٦م سم٤مًمّمٞم٤مم، ُمتٕمٚم٘م٦م قمٜمٝم٤م حتدصمٜم٤م اًمتل: إومم احل٘مٞم٘م٦م

 اجلقع إٓ صٞم٤مُمف ُمـ ًمف ًمٞمس ص٤مئؿ ُمـ يمؿ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل سم٤مًمّمالة

 ؾمٛمٞمٜم٤مه ُم٤م قمغم وم٘مط اىمتٍم قمٜمف، وضمؾ قمز اهلل هن٤مه قمم يٜمتف ل ٕنف ِلَ؟ شواًمٕمٓمش

 ص٤مم ص٤مم، وُم٤م ص٤مم: ُمثٚمف ذم ٟم٘مقل هذا ص٤مم، أنف ئمـ وهق اح٤مدي٦م، سم٤معمٗمٓمرات

 ًمذًمؽ اعمٕمٜمقي٦م: اعمٗمٓمرات قمـ يٛمًؽ ل ٕنف ص٤مم: وُم٤م اح٤مدي٦م اعمٗمٓمرات قمـ ممًٙم٤مً 

 واًمٕمٓمش، اجلقع إٓ صٞم٤مُمف ُمـ ًمف ًمٞمس ص٤مئؿ ُمـ يمؿ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

 .اًمتٕم٥م: أي شواًمٜمّم٥م اًمًٝمر إٓ ىمٞم٤مُمف ُمـ ًمف ًمٞمس - ُمّمؾ أو - ىم٤مئؿ ُمـ ويمؿ

 سم٘مًٛمٞمٝم٤م اعمٗمٓمرات قمـ اًمّمٞم٤مم يٚمٝمٛمٜم٤م أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ ومٜمرضمق: إذاً 

 شمٚمؽ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك قمٜمده ُم٘مٌقًم٦م صالشمٜم٤م شمٙمقن أن يٚمٝمٛمٜم٤م وأن واعمٕمٜمقي٦م، اح٤مدي٦م

 .واعمٜمٙمر اًمٗمحِم٤مء قمـ شمٜمٝم٤مٟم٤م اًمتل اًمّمالة

ر أن زم سمد ٓ اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه  قمغم اًمِم٤مئٕم٦م إطم٤مدي٨م شمٚمؽ ُمـ سمحدي٨م أَذيمِّ

 ُمـ: أوًٓ  صمٌقهت٤م، ًمٕمدم ط اًمٜمٌل إمم ٟمًٌتٝم٤م جيقز ٓ سمؾ يّمح ٓ واًمتل إًمًٜم٦م،

 ذًمؽ وُمٕمٜم٤مه٤م: درايتٝم٤م طمٞم٨م ُمـ: وصم٤مٟمٞم٤مً  إؾمٜم٤مده٤م، طمٞم٨م ُمـ: أي ُمٌٜم٤مه٤م، طمٞم٨م

 شسُمْٕمداً  إٓ اهلل ُمـ هب٤م يزدد ل واعمٜمٙمر، اًمٗمحِم٤مء قمـ صالشمف شَمٜمَْٝمف ل ُمـ»: هق احلدي٨م

 ُمٜمتٌٝملم همػم ُمٕمٜم٤مه، هلؿ يٓمٞم٥م وىمد يًٛمٕمقه، أن اًمٜم٤مس ًمٌٕمض حيٚمق ىمد احلدي٨م هذا

 هذا سملم إُمر ًمدار صحٞمح٤مً  يم٤من ًمق هذا ٕن ذًمؽ حتتف: اعمٜمٓمقي اعمٜمٙمر ًمٚمٛمٕمٜمك

 يّمكم ٓ اًمذي ذًمؽ وسملم واعمٜمٙمر، اًمٗمحِم٤مء قمـ صالشمف شمٜمٝم٤مه وٓ يّمكم اًمذي

 اًمذي هذا ُمـ وضمؾ قمز اهلل قمٜمد أىمرب ُمٓمٚم٘م٤مً  يّمكم ٓ اًمذي هذا يٙمقن أن ُمٓمٚم٘م٤ًم،

 راسمٕم٦م ذم يم٤مًمِمٛمس سم٤مـمؾ أُمر وهذا واعمٜمٙمر، اًمٗمحِم٤مء قمـ صالشمف شمٜمٝم٤مه وٓ يّمكم

 يّمكم، اًمذي ُمـ وضمؾ قمز اهلل قمٜمد ظمػماً  يّمكم ٓ اًمذي يٙمقن أن: أي سمٓمالٟمف، اًمٜمٝم٤مر

 .واعمٜمٙمر اًمٗمحِم٤مء قمـ شمٜمٝم٤مه ٓ صالشمف وًمٙمـ

 أن ًمٜم٤م يّمح طمٞمٜمئذٍ  اًم٤ٌمـمؾ، اعمٕمٜمك هذا يتْمٛمـ أنف احلدي٨م هذا ٓطمٔمتؿ إذا

 ٕنف ح٤مذا؟ ُمتٜم٤ًم، سم٤مـمؾ ؾَمٜمَداً  وٕمٞمػ احلدي٨م هذا: احلدي٨م قمٚممء اصٓمالح ذم ٟم٘مقل

 اًمتل اًمّمالة هذه يّمكم ُم٤م إذا سُمْٕمدًا، يزداد دع.. سمٕمداً  إٓ اهلل ُمـ هب٤م يزداد ٓ: ي٘مقل



 33 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب اًمّمٞم٤مم

 وٓ إذاً  ًمٞم٘مػ ٓ، سمٕمدًا، اهلل ُمـ هب٤م يزداد واعمٜمٙمر اًمٗمحِم٤مء قمـ شمٜمٝم٤مه وٓ يّمٚمٞمٝم٤م

 احلدي٨م هذا سم٠من أذيمريمؿ أن أطم٧ٌٌم ًمذًمؽ اًم٘مقل ُمـ وزور ُمٜمٙمر هذا يّمكم،

 .ُمتٜم٤مً  سم٤مـمؾ ؾمٜمداً  وٕمٞمػ

 ( 11 :36: 66/   296/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11 :63: 19/   296/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11 :62: 16/   296/  واًمٜمقر اهلدى)

 افصقام ظذ افصبقان متريـ

 وم٤مـمٛم٦م وصٌٞم٤من سمّمٌٞم٤مٟمف، ًمٞمدقمقا  يم٤من إن طمتك قم٤مؿمقراء، يقم يٕمٔمؿ يم٤من»

 ري٘مف ومٙم٤من أومقاهٝمؿ، ذم ويتٗمؾ اًمٚمٞمؾ، إمم شمروٕمقهؿ ٓ: ُٕمٝم٤مهتؿ ومٞم٘مقل اعمراوٞمع،

 - 688/ 1» - ُمْمٕمٗم٤مً  -شصحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف .وٕمٞمػش. جيزئٝمؿ

 واًمٓمؼماين ،ش73 26/ 96/ 31ش»ُمًٜمده» ذم يٕمغم وأبق ،ش6191 و 6189/ 689

/ 671- 629/ 1» شإوؾمط»و ،ش7 1 5/ 677/ 6 5ش»اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم

 قمٚمٞمٚم٦م ـمريؼ ُمـ ش662/ 2» شاًمٜمٌقة دٓئؾ» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،- ًمف واًمًٞم٤مق - ش6489

 - رزيٜم٦م اسمٜم٦م اهلل أُم٦م قمـ حتدث أُمٞمٜم٦م أُمل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مًم٧م اًمٕمتٙمٞم٦م اًمُٙمٛمٞم٧م سمٜم٧م

 اسمـ وىم٤مل. ومذيمره.. .:شم٘مقل رزيٜم٦م أُمل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مًم٧م  ط ًمٚمٜمٌل ظم٤مدُم٤مً  أُمٝم٤م ويم٤مٟم٧م

 يقم إـمٗم٤مل إرو٤مع إُمٝم٤مت شمرك اؾمتح٤ٌمب سم٤مب» :ًمٚمحدي٨م ُمؽممج٤مً  ظمزيٛم٦م

 .شذيمقان سمـ ظم٤مًمد ُمـ اًم٘مٚم٥م ذم وم٢من اخلؼم: صح إن قم٤مؿمقراء ًمٞمقم شمٕمٔمٞممً  قم٤مؿمقراء:

 أنف اًمؽممج٦م هذه ُمـ اًمٔم٤مهر ًمٙمـ إؾمٜم٤مده: قمغم يتٙمٚمؿ ول احلدي٨م، هذا ؾم٤مق صمؿ

 اسمـ أظمرضمف»: ش613/ 5» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىمقل ُمٕمٜمك وهق شمْمٕمٞمٗمف، إمم يِمػم

 ؿمٞمخف إلقمالل ظمالوم٤مً  ىم٤مل يمذا شسمف سم٠مس ٓ وإؾمٜم٤مده صحتف، ذم وشمقىمػ ظمزيٛم٦م،

 شإوؾمط»و شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين يٕمغم أبق رواه»: ش382/ 1» سم٘مقًمف إي٤مه اهلٞمثٛمل

 .ششمرمجٝمـ ُمـ أضمد ل ومقىمٝم٤م وُمـ وقمٚمٞمٚم٦م، ،...وًمٗمٔمف

 اإلؾمٜم٤مد هبذا اًمّمح٤مسم٦م، ذم ذيمروه٤م وم٘مد ،شرزيٜم٦م» إٓ اهلل: رمحف ىم٤مل يمم وهق

 وهذا !؟شسمف سم٠مس ٓ» :ومٞمف ىم٤مل يمٞمػ ُمٜمف وم٠متٕمج٥م ،شاإلص٤مسم٦م» ذم احل٤مومظ قمٜمف وؾمٙم٧م



 36 يمت٤مب اًمّمٞم٤مم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ذم. شذيمقان سمـ ظم٤مًمد ُمـ اًم٘مٚم٥م ذم وم٢من» :اًمؽممج٦م ذم ظمزيٛم٦م اسمـ وىمقل ضم٤مٟم٥م، ذم

 وم٢مٟمف! اًمٖمٛمز ُمـ هذا ظمزيٛم٦م اسمـ ىمقل ذم ُم٤م إٓ ظمالف: سمال صم٘م٦م ظم٤مًمداً  وم٢من آظمر: ضم٤مٟم٥م

 سمـ ُمٕمقذ سمٜم٧م اًمرسمٞمع قمـ طمديثف - اًمؽممج٦م طمدي٨م وىمٌؾ - ُم٤ٌمذة اًمؽممج٦م حت٧م ؾم٤مق

 يم٤من ُمـ» :اعمديٜم٦م طمقل اًمتل إنّم٤مر ىمرى إمم ط اهلل رؾمقل أرؾمؾ :ىم٤مًم٧م قمٗمراء

 سمٕمد ومٙمٜم٤م .شيقُمف سم٘مٞم٦م ومٚمٞمتؿ ُمٗمٓمراً: أصٌح يم٤من وُمـ صقُمف، ومٚمٞمتؿ ص٤مئًم: أصٌح

 ُمـ اًمٚمٕم٦ٌم هلؿ ومٜمجٕمؾ اعمًجد، إمم هبؿ وٟمذه٥م اًمّمٖم٤مر، صٌٞم٤مٟمٜم٤م وٟمّمقم ٟمّمقُمف،

 رواه وىمد .شاإلومٓم٤مر قمٜمد يٙمقن طمتك إي٤مه أقمٓمٞمٜم٤مه أطمدهؿ: سمٙمك وم٢مذا اًمٕمٝمـ،

 اًمرسمٞمع قمـ ذيمقان سمـ ظم٤مًمد ـمريؼ ُمـ وهمػمهؿ شصح٤مطمٝمؿ» ذم طم٤ٌمن واسمـ اًمِمٞمخ٤من

 ذم شيقُمف سم٘مٞم٦م ومٚمٞمتؿ» :ومٞمف ًم٘مقًمف هذا: ظم٤مًمد طمدي٨م ُمـ همٛمز إٟمم ظمزيٛم٦م اسمـ وًمٕمؾ .سمف

ً، يقُمف سم٘مٞم٦م ومٚمٞمتؿ: ُمٜمف ومٗمٝمؿ ُمٗمٓمراً، أصٌح ُمـ طمؼ  ًمٙمـ اًمٔم٤مهر: وهق ُمٗمٓمرا

 .شيقُمف سم٘مٞم٦م ومٚمٞمّمؿ» :سمٚمٗمظ ومٞمف اًمّمقاب



 31 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب اًمّمٞم٤مم

 اعمٕمجؿ» ذم اًمٓمؼماين ويمذا رواي٦م، ذم وأمحد طم٤ٌمن، اسمـ رواي٦م ذم يمم

 ؾمٚمٛم٦م طمدي٨م ُمٜمٝم٤م صحٞمح٦م، أطم٤مدي٨م قمدة ًمف ويِمٝمد. ش711/ 674/ 65ش»اًمٙمٌػم

 ظمزيٛم٦م واسمـ وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف .اعمذيمقر طم٤ٌمن اسمـ سمٚمٗمظ ُمرومققم٤مً  إيمقع سمـ

 شاًمّمحٞمح٦م» ذم إظمرى اًمِمقاهد ُمع خمرج وهق وهمػمهؿ، أجْم٤مً  طم٤ٌمن واسمـ

 حت٧م احل٤مومظ ىم٤مل :شوم٤مئدة» .هلل واحلٛمد ـمٌع وىمد اًم٤ًمدس، اعمجٚمد ُمـ ش6265»

 متريـ ُمنموقمٞم٦م قمغم طمج٦م احلدي٨م وذم»: ش616 - 613/ 5» شاًمرسمٞمع». طمدي٨م

 همػم احلدي٨م ذم ذيمر اًمذي اًمًـ ُمثؾ ذم يم٤من ُمـ ٕن شم٘مدم: يمم اًمّمٞم٤مم قمغم اًمّمٌٞم٤من

 ل ط اًمٜمٌل ًمٕمؾ: وم٘م٤مل اًم٘مرـمٌل وأهمرب. ًمٚمتٛمريـ ذًمؽ هلؿ صٜمع وإٟمم ُمٙمٚمػ،

 ذم ُمتٙمررة همػم سمٕم٤ٌمدة صٖمػم شمٕمذي٥م ٕنف سمذًمؽ: أُمر يٙمقن أن ويٌٕمد سمذًمؽ، يٕمٚمؿ

 احلدي٨م، أهؾ قمٜمد اًمّمحٞمح أن ُمع قمٚمٞمف يرد شرزيٜم٦م» طمدي٨م ُمـ ىمدُمٜم٤مه وُم٤م اًمًٜم٦م

 طمٙمٛمف يم٤من : ط اهلل رؾمقل قمٝمد ذم يمذا ومٕمٚمٜم٤م: ىم٤مل إذا اًمّمح٤ميب أن إصقل وأهؾ

 قمغم دواقمٞمٝمؿ شمقومر ُمع قمٚمٞمف، وشم٘مريرهؿ ذًمؽ، قمغم ط اـمالقمف اًمٔم٤مهر ٕن اًمرومع:

. سمتقىمٞمػ إٓ ومٕمٚمقه ومم ومٞمف، ًمالضمتٝم٤مد جم٤مل ٓ مم٤م هذا أن ُمع إطمٙم٤مم، قمـ إي٤مه ؾم١ماًمف

 سمحدي٨م قمٚمٞمف اًمرد وأُم٤م اًمّمقاب، واًمرد اجلقاب هق وهذا: ىمٚم٧م .شأقمٚمؿ واهلل

 . دار طمٞم٨م احلؼ ُمع ومدر ،- سمٞمٜم٧م يمم - ًمْمٕمٗمف سمحج٦م: ومٚمٞمس شرزيٜم٦م»

 (443-459/ 35/6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م





 التطوع صياً





 37 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًمتٓمقع

 يػطر، ٓ أن ضعاما فف وؿدمقا ؿقما، زار إذا ادتطقع فؾصائؿ

 بخر هلؿ يدظق وفؽـ

  :وم٘م٤مل وؾمٛمـ سمتٛمر وم٠متٞمٜم٤مه طمرام، أم أتك ط اهلل رؾمقل أن :ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ

 ريمٕمتلم سمٜم٤م ومّمغم ىم٤مم صمؿ: ىم٤مل  .شص٤مئؿ وم٢مين ؾم٘م٤مئف ذم وهذا وقم٤مئف ذم هذا ردوا»

م أم وم٠مىم٤مم شمٓمققم٤م،  - صم٤مسم٧م حي٥ًم ومٞمم - يٛمٞمٜمف، قمـ وأىم٤مُمٜمل ظمٚمٗمٜم٤م، ؾمٚمٞمؿ وأم طمرا

: ظمقيّم٦م زم إن: ؾمٚمٞمؿ أم ىم٤مًم٧م صالشمف، ىم٣م ومٚمم سم٤ًمط، قمغم شمٓمققم٤م سمٜم٤م ومّمغم: ىم٤مل

 زم دقم٤م إٓ وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ظمػم ُمـ ظمػما  يقُمئذ شمرك ومم ًمف، اهلل ادع أنس، ظمقيدُمؽ

 ىمد أين اسمٜمتل وم٠مظمؼمشمٜمل: أنس ىم٤مل ومٞمف، ًمف وسم٤مرك ووًمده ُم٤مًمف أيمثر مهللا: ىم٤مل صمؿ سمف

 صمؿ ُم٤مٓ، ُمٜمل أيمثر رضمؾ إنّم٤مر ذم أصٌح وُم٤م وشمًٕملم، سمْمٕم٤م صٚمٌل ُمـ رزىم٧م

  .شظم٤ممتل إٓ سمٞمْم٤مء وٓ صٗمراء أُمٚمؽ ُم٤م صم٤مسم٧م، ي٤م: أنس ىم٤مل

  [:احلديث ؾقائد مـ اإلمام ذـر]

 هلؿ يدقمق وًمٙمـ يٗمٓمر، ٓ أن ـمٕم٤مُم٤م ًمف وىمدُمقا  ىمقُم٤م، زار إذا اعمتٓمقع ًمٚمّم٤مئؿ أن 

 .شقمٜمدهؿ يٗمٓمر ول ىمقُم٤م زار ُمـ سم٤مب» :احلدي٨م ذم اًمٌخ٤مري أبقاب وُمـ سمخػم،

 (969/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ظذ بدظقتف أصحابف بعض ؿام صقال مـ افست يف صائؿ رجؾ

 يػطر؟ أن ظؾقف جيب ؾفؾ ضعام،

 ه٤مديؽ ص٤ميؿ واطمد إٟمف ؿمقال، ُمـ أج٤مم ًمٚمًت٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٠ًمل سمّده هق :اعمٚم٘مل

 أن قمٚمٞمف جي٥م هؾ: يٕمٜمل ومٌٞم٘مقل اًمٓمٕم٤مم ًمف وىمدم ًمف ص٤مطم٥م واطمد وسمٕمديـ اًمٜمٝم٤مر،

 اًمٓمٕم٤مم؟ هذا ُمـ ي٠ميمؾ أن ُيْٗمٓمِر،

 .ومال وضمقسم٤مً  أُم٤م: اًمِمٞمخ



 38 صٞم٤مم اًمتٓمقع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .ومال :اعمٚم٘مل

 .ومٌغم اؾمتح٤ٌمسم٤مً  أُم٤م: اًمِمٞمخ

 .اًمٕم٤معملم رب هلل احلٛمد إيف، :اعمٚم٘مل

 ( 11 :55: 51/   279/  واًمٜمقر اهلدى)

 مستحب حؼف يف ؾافؼضاء ؾلؾطر، متطقظا صائام ـان مـ

 ويمٜم٤م ـمٕم٤مم، وحلٗمّم٦م زم أهدي :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ اًمزسمػم سمـ قمروة قمـ روي

 ًمٜم٤م أهدي٧م إٟم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف وم٘مٚمٜم٤م ،ط اهلل رؾمقل دظمؾ صمؿ وم٠مومٓمرٟم٤م، ص٤مئٛمتلم،

 يقُم٤مً  ُمٙم٤مٟمف صقُم٤م قمٚمٞمٙمم، ٓ»: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل وم٠مومٓمرٟم٤م؟ وم٤مؿمتٝمٞمٜم٤مه٤م هدي٦م،

 .وٕمٞمػ. شآظمر

 يِمٝمد ومم٤م .آؾمتح٤ٌمب قمغم حمٛمقل ومٝمق صح: ًمق احلدي٨م إن صمؿ :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وصؿ أومٓمر،» :- ص٤مئؿ وهق اًمٓمٕم٤مم إمم دقمل وىمد - أصح٤مسمف ٕطمد ط ىمقًمف: ًمف

 .صم٤مسم٧م طمدي٨م وهق :شؿمئ٧م إن يقُم٤مً  ُمٙم٤مٟمف

 (.151/ 3/ 33) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ! ظؿًدا؟ افػطر َيـْجُز  افتطقع هؾ

 ىمْم٤مء قمغم دًمٞمؾ ٓ طمٞم٨م اًمتٓمقع، صٞم٤مم يٜمٗمٕمف هؾ ُمتٕمٛمدا أومٓمر ُمـ: شمال

د اًمٗمٓمر  ؟اعمُـَتَٕمٛمَّ

 أن ومٞمٜمٗمٕمف اًمٗمرائض ُمـ يمثػما  َوٞمَّع ىمد يم٤من يم٤مًمذي يٜمٗمٕمف، أنف ؿمؽ ٓ :اجلقاب

ض  .اًمٜمقاومؾ سمّمالة وم٤مشمف مم٤م ُيَٕمقِّ



 39 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًمتٓمقع

 طمتك اإلصمؿ أؿمد آصمؿ وهق اًم٘مْم٤مء، إمم ًمف ؾمٌٞمؾ ومال ُمتٕمٛمدا، أومٓمر..اًمذي يمذًمؽ 

 إومٓم٤مره، سم٥ًٌم احلًٜم٤مت ُمـ وم٤مشمف ُم٤م وًمٞمٕمقض ٟمّمقطم٤م، شمقسم٦مً  وضمؾ قمز اهلل إمم يتقب

 . وم٤مشمف مم٤م ؿمٞمًئ٤م يٕمقض طمتك اًمٜمقاومؾ ُمـ ومُٞمْٙمثِر

 . (:.31 :31/ 39/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افػريضة بعد افصقم أؾضؾ

 أومْمؾ؟ داود صٞم٤مم أم أومْمؾ، هذا واخلٛمٞمس آصمٜملم ص٤مم إذا :اًم١ًمال

 سم٤مٕومْمؾ؟ شمٕمٜمل ُم٤مذا: اًمِمٞمخ

 .أومْمؾ أهيم إطمًـ، إومْمؾ: ُمداظمٚم٦م

 .مه٤م ُمـ: اًمِمٞمخ

 داود؟ صٞم٤مم أم واخلٛمٞمس، آصمٜملم صٞم٤مم: ُمداظمٚم٦م

 أومْمؾ؟ واخلٛمٞمس آصمٜملم صٞم٤مم أن ٟمص قمٜمدك ومٞمف داود، صٞم٤مم ٓ،: اًمِمٞمخ

 .ٓ: ُمداظمٚم٦م

 آصمٜملم صقم أن ٟمص قمٜمدك ًمٞمس أنف دام ُم٤م..ؾم٤مىمط ؾم١مال: إذاً : اًمِمٞمخ

 .ذًمؽ سمخالف ٟمص اًمٕمٙمس قمغم وقمٜمدك اًمّمٞم٤مم، أومْمؾ واخلٛمٞمس

 يقُم٤م صٛمٜم٤م إذ صٞم٤مُمٜم٤م يٙمقن اًمًالم قمٚمٞمف حمٛمد أت٤ٌمع ٟمحـ جيقز أنف سمحثٜم٤م اٟمتٝمك

 ُمـ أومْمؾ يٙمقن ممٙمـ اًمًالم، قمٚمٞمف داود صقم هق اًمذي اًمقىم٧م يٙمقن يقُم٤مً   ًوأومٓمرٟم٤م

 ح٤مذا؟ اًمًالم، قمٚمٞمف داود صقم

 أج٤مم أرسمٕم٦م صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل اًمًالم قمٚمٞمف داود ذع ذم يٙمـ ل أنف اعمٛمٙمـ ُمـ ٕنف 

 يقم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل قمٜمده ذم وُم٤م ومٓمر، وقمٞمد أوحك قمٞمد قمٜمده ذم ُم٤م يٛمٙمـ سمؾ اًمٕمٞمد،

 اعمٜمٝمل قمـ وآٟمتٝم٤مء سمف سم٤مح٠مُمقر اإلشمٞم٤من سملم مجع ومٛمـ اعمٜم٤مهل، هذه قمٜمدٟم٤م ذم ٟمحـ اجلٛمٕم٦م،

 .سمف ُأُِمر سمم اإلشمٞم٤من قمغم وم٘مط اىمتٍم اًمذي ذاك ُمـ أومْمؾ يٙمقن قمٜمف،

 داود، صٞم٤مم هق اًمذي يقم وإومٓم٤مر يقم صٞم٤مم ـمري٘م٦م إمم ٟمْمؿ ح٤م: طمٞمٜمئذٍ  وٟمحـ 

 ُمت٤مسمٕمتٜم٤م ُمـ أومْمؾ صٞم٤مُمٜم٤م يٙمقن اًم٧ًٌم، ويقم اجلٛمٕم٦م يمٞمقم إج٤مم ُمـ اعمٜم٤مهل اضمتٜم٤مب



 61 صٞم٤مم اًمتٓمقع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يت٘مدُمف ول اجلٛمٕم٦م، يقم وىمع اإلجي٤ميب اًمّمقم اًمٞمقم يم٤من وًمق ٓ، ويقم إيف يقم اًمّمٞم٤مم وهد

 قمٚمٞمف داود ُمذه٥م قمغم اًمّمٞم٤مم هد أي إومْمؾ، هق هذا يٙمقن ُم٤م اخلٛمٞمس، يقم

 أُمر وومٞمف واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف حمٛمد ُمذه٥م قمغم اًمّمٞم٤مم ٟمند أن إومْمؾ وإٟمم..اًمًالم

 .اٟمتٝمٞمٜم٤م قمٜمف هنٞمٜم٤م ُم٤م وطمٞم٨م ائتٛمرٟم٤م، سمف ُأُِمْرٟم٤م ُم٤م ومحٞم٨م هنل، وومٞمف

 (  11 :15: 68/ 355/ واًمٜمقر اهلدى)



 صياوّا املستحب األياً





 61 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف إج٤مم اعمًتح٥م صٞم٤مُمٝم٤م

 إيام؟ باؿل ظذ صقامف يف ؾضقؾة وظاصقراء رمضان فغر هؾ

 ؿمٝمر إٓ اًمّمٞم٤مم ذم يقم قمغم ومْمؾ ًمٞمقم ًمٞمس[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمٜمٙمر .شقم٤مؿمقراء ويقم رُمْم٤من

 ُمٕم٤مين» ذم واًمٓمح٤موي ش6/  634/  1ش »اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف

 ش6/  389ش »اًمييس اسمـ أطم٤مدي٨م» ذم اجلقاًمٞم٘مل ؾمٝمؾ وأبق ش3/117ش »أصم٤مر

 أجْم٤م ش3/  641» قمدي واسمـ ش3/  94ش»إُم٤مزم» ذم اعمٍمي ُمٓمٞمع أبق ـمري٘مف وُمـ

 اًمقرد سمـ اجل٤ٌمر قمٌد ـمريؼ ُمـ ش6/  2/  5ش »دُمِمؼ سمٛمًجد إُم٤مزم» ذم واخلٓمٞم٥م

 وهذا: ىمٚم٧م .ُمرومققم٤م قم٤ٌمس اسمـ قمـ يزيد أيب سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ ُمٚمٞمٙم٦م أيب اسمـ قمـ

 واهلٞمثٛمل ش78/  6ش »اًمؽمهمٞم٥م» ذم اعمٜمذري ىم٤مل يمم صم٘م٤مت ورضم٤مًمف وٕمٞمػ، إؾمٜم٤مد

 أؿم٤مر يمم وٕمػ طمٗمٔمف ذم اًمقرد سمـ اجل٤ٌمر قمٌد وًمٙمـ ،ش382/  1ش»اعمجٛمع» ذم

 .طمديثف سمٕمض ذم خي٤مًمػ: سم٘مقًمف اًمٌخ٤مري ًمذًمؽ

 احلدي٨م هذا رواي٦م ذم أظمٓم٠م أنف أؿمؽ ٓ وأن٤م .وهيؿ خيٓملء: طم٤ٌمن اسمـ وىم٤مل

 هذه ذم يمم ُمٚمٞمٙم٦م، أيب اسمـ قمـ: ىم٤مل ومٛمرة إؾمٜم٤مده ذم اوٓمرب أنف: إول: ُٕمريـ

 ل أنف قمغم يدل وهذا اًمٓمؼماين، رواه ديٜم٤مر، سمـ قمٛمرو قمـ: ىم٤مل أظمرى وُمرة اًمرواي٦م

 قمٌٞمد قمـ اًمث٘م٤مت ُمـ مج٤مقم٦م ومرواه احلدي٨م هذا ُمتـ ذم ظمقًمػ ىمد أنف: أظمر .حيٗمظ

 قمغم ومْمٚمف يقم صٞم٤مم يتحرى اًمٜمٌل رأج٧م ُم٤م: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ يزيد أيب سمـ اهلل

 اًمٌخ٤مري رواه .رُمْم٤من ؿمٝمر يٕمٜمل اًمِمٝمر وهذا قم٤مؿمقراء، يقم اًمٞمقم هذا إٓ همػمه

 ،6842 ،3918 رىمؿ» وأمحد ش343 - 341/  1» وُمًٚمؿ ش613 - 5/611»

 سمف، اهلل قمٌٞمد قمـ ـمرق ُمـ ش5/682» واًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمؼماين واًمٓمح٤موي ش1574

 اسمـ ىمقل ُمـ شمرى يمم وهق احلدي٨م، أصؾ هق ومٝمذا .صمالصمل أمحد قمٜمد أؾم٤مٟمٞمده وأطمد

 ُمرومققم٤م ومرواه هذا اجل٤ٌمر قمٌد ومج٤مء ،ط صٞم٤مُمف ُمـ قمٚمٛمف ُم٤م قمغم سمٜم٤مء وًمٗمٔمف قم٤ٌمس

 ُمع شمتٕم٤مرض اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمرواي٦م هذه وم٢من اًمروايتلم، سملم ُم٤م وؿمت٤من ،ط اًمٜمٌل ىمقل ُمـ

 قمغم ومْمال قم٤مؿمقراء يقم همػم أظمرى أج٤مم ًمٌٕمض سم٠من شمٍمح اًمتل إظمرى إطم٤مدي٨م

 ُمًٚمؿ رواه .شواًم٤ٌمىمٞم٦م اح٤موٞم٦م اًمًٜم٦م يٙمٗمر قمروم٦م يقم صقم» :ط يم٘مقًمف إج٤مم ؾم٤مئر



 65 إج٤مم اعمًتح٥م صٞم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُمع يٕم٘مؾ ومٙمٞمػ ش944ش»اإلرواء» ذم خمرج وهق ىمت٤مدة، أيب قمـ وهمػمه ش328/  1»

 اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م أُم٤م!. ؟هذا اجل٤ٌمر قمٌد قمٜمف رواه ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف ي٘مقل أن هذا

 همػم يقم ومْمؾ قم٤ٌمس اسمـ ٟمٗمل سملم اًمتٕم٤مرض إصم٤ٌمت ومٞمٝم٤م وم٢مٟمم قم٤ٌمس، اسمـ حلدي٨م

 أن: إصقل ذم شم٘مرر ح٤م هلم: ومٞمف إُمر وهذا ىمت٤مدة، يم٠ميب همػم وإصم٤ٌمت قم٤مؿمقراء

 أنف ُمع ط اًمٜمٌل إمم اًمٜمٗمل يٜم٥ًم أن اًمقاوح اإلؿمٙم٤مل وإٟمم اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم اعمث٧ٌم

 إؿمٙم٤مل، ٓ أن شمٌلم شم٘مدم ومم٤م .اًمٜمٗمل ُمـ إًمٞمف قمزي ُم٤م سم٢مصم٤ٌمت قمٜمف صح ومٞمم سح ىمد

  .شمقومٞم٘مف قمغم هلل واحلٛمد اًمرواة، سمٕمض ُمـ وهؿ ط إًمٞمف اًمٜمٗمل ٟم٦ًٌم وأن

 (.544-541/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 حمرم مـ افعارش افققم هق ظاصقراء

  .ُمقوقعش. اًمت٤مؾمع يقم قم٤مؿمقراء[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

شمر ُمـ ومقاوح ُمقوقع: ُمتٜمف أن وأُم٤م :[اإلُم٤مم ىم٤مل]  ذم اًمٕم٤مذ اًمٞمقم أنف شمقا

 ومْمؾ وسمٞم٤من قمٚمٞمف، واحلض سمف، وأُمره قم٤مؿمقراء، يقم ط صٞم٤مُمف ذم قمدة أطم٤مدي٨م

 يقم هق قم٤مؿمقراء أن قمغم جمٛمٕم٦م يمٚمٝم٤م اًمٙمثػمة، إطم٤مدي٨م ُمـ ذًمؽ وهمػم صٞم٤مُمف،

  .احلرام حمرم ُمـ اًمٕم٤مذ

 .اًمٌح٨م مت٤مم هٜم٤مك وراضمع( 119/ 8) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؾرًضا إمر أول يف ـان ظاصقراء صقم

 يقُمف سم٘مٞم٦م ومٚمٞمّمؿ أيمؾ[ يم٤من] ُمـ: قم٤مؿمقراء يقم اًمٜم٤مس ذم أو ىمقُمؽ ذم أذن»

 .شومٚمٞمّمؿ أيمؾ يٙمـ ل وُمـ ،[اًمٚمٞمؾ إمم]

 [:احلديث ؾقائد مـ اإلمام ذـر]

 اًمقارد سمف آهتمم ذم فم٤مهر وذًمؽ ومرو٤م، إُمر أول ذم يم٤من قم٤مؿمقراء يقم صقم أن

 وأُمره ومٞمف، أيمؾ يم٤من عمـ اًمٓمٕم٤مم قمـ واإلُم٤ًمك سمّمٞم٤مُمف، إُمر إقمالن ذم واعمتٛمثؾ ومٞمف،



 64 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف إج٤مم اعمًتح٥م صٞم٤مُمٝم٤م

 رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل يمم اًمٗمٓمر سمٕمد إُم٤ًمك ومٞمف يتّمقر ٓ اًمتٓمقع صقم وم٢من يقُمف، سم٘مٞم٦م سمّمٞم٤مم

 ح٤م وأنف ومرو٤م، يم٤من أنف شم١ميمد أظمرى أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك .ش167/  1» شاًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اهلل

 وهمػممه٤م، اًمِمٞمخلم قمٜمد قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم يمم اًمٗمريْم٦م هق يم٤من رُمْم٤من ؿمٝمر صٞم٤مم ومرض

 .ش6331» سمرىمؿ شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق

 (.643/ 3/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افتاشع ٓ افعارش افققم هق إكام ظاصقراء

ـِ  ـِ  احْلََٙمؿِ  قَم َقْمَرِج، سْم ْٕ ـِ  إمَِم  اْٟمَتَٝمْٞم٧ُم : ىَم٤مَل  ا ٤ٌَّمسٍ  اسْم  َوُهقَ  قَمٜمُْٝمَم، اهللُ  َرِضَ  قَم

دٌ  يِن : ًَمفُ  وَمُ٘مْٚم٧ُم  َزُْمَزَم، ذِم  ِرَداَءهُ  ُُمَتَقؾمِّ ـْ  َأظْمؼِمْ  َرَأج٧َْم  إَِذا»: وَمَ٘م٤مَل  قَم٤مؿُمقَراَء، َصْقمِ  قَم

مِ  ِهاَلَل    َرؾُمقُل  يَم٤منَ  َهَٙمَذا: ىُمْٚم٧ُم  ،شَص٤مِئًم  اًمت٤َّمؾِمعِ  َيْقمَ  َوَأْصٌِْح  وَم٤مقْمُدْد، اعْمَُحرَّ
ِ
 ط اهلل

 .شَٟمَٕمؿْ : »ىَم٤مَل  َيُّمقُُمفُ 
 اًمت٤مؾمع ص٤مم ط اًمٜمٌل وأن اًمت٤مؾمع هق قم٤مؿمقراء يقم أن فم٤مهره: [اإلُم٤مم ىم٤مل]

: ىم٤مل ٟمٗمًف قم٤ٌمس اسمـ قمـ سمٕمْمٝم٤م إظمرى، إطم٤مدي٨م سمدًمٞمؾ ُمراد، همػم ويمالمه٤م

 يقم إٟمف اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  سمّمٞم٤مُمف وأُمر قم٤مؿمقراء يقم ط اهلل رؾمقل ص٤مم طملم»

 اهلل ؿم٤مء إن اعم٘مٌؾ اًمٕم٤مم يم٤من وم٢مذا: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل واًمٜمّم٤مرى، اًمٞمٝمقد شمٕمٔمٛمف

 رواه ،ط اهلل رؾمقل شمقذم طمتك اعم٘مٌؾ اًمٕم٤مم ي٠مت ومٚمؿ: ىم٤مل اًمت٤مؾمع، اًمٞمقم صٛمٜم٤م

 ومٝمذا اعمختٍم، هذا ذم يقرده٤م ول اعمّمٜمػ شمريمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ وهق ُمًٚمؿ،

 سمد ومال وًمذًمؽ يّمٛمف، ول ُم٤مت ط وأنف اًمت٤مؾمع، هق ًمٞمس قم٤مؿمقراء أن ذم سيح

ش: 687/ 5» اًمًٜمـ ذم اًمٌٞمٝم٘مل ىمقل ومٞمف رأج٧م ُم٤م وأطمًـ اًم٤ٌمب، طمدي٨م شم٠مويؾ ُمـ

 روى ُم٤مش ٟمٕمؿ» اجلقاب ذم: سم٘مقًمف وأراد اًمٕم٤مذ، ُمع صقُمف أراد قمٜمف اهلل رض ويم٠منف

 قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمّمحٞمح سمًٜمده ذيمر صمؿ هذا، يٌلم واًمذي. صقُمف قمغم ط قمزُمف قمـ

 ش. اًمٞمٝمقد وظم٤مًمٗمقا  واًمٕم٤مذ اًمت٤مؾمع صقُمقا : »ىم٤مل

 [321 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ] 
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 ظاصقراء يقم افتقشعة حؽؿ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أن ضم٤مسمر قمـ: »قم٤مؿمقراء يقم اًمتقؾمٕم٦م: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف

 اًم٥م رواهش. ؾمٜمتف ؾم٤مئر قمٚمٞمف اهلل وؾمع قم٤مؿمقراء يقم وأهٚمف ٟمٗمًف قمغم وؾمع ُمـ»

 إذا وًمٙمـ وٕمٞمٗم٦م يمٚمٝم٤م أظمرى ـمرق وًمٚمحدي٨م اًمؼم قمٌد واسمـش اًمِمٕم٥م» ذم هي٘مل

 ش.اًمًخ٤موي ىم٤مل يمم ىمقة ازدادت سمٕمض إمم سمٕمْمٝم٤م وؿ

سم٤م ٟمراه وٓ اًمًخ٤موي رأي هذا: ىمٚم٧م  سمٙمثرة احلدي٨م شم٘مقي ذط ٕن صقا

 طمدي٨م ُمثال وم٤مٟمٔمر احلدي٨م هذا ذم يتح٘مؼ ل ُمتٝمؿ أو ُمؽموك ُمـ ظمٚمقه٤م وهق اًمٓمرق

 :ـمري٘ملم ًمف وم٢من هذا ضم٤مسمر

 قمٌد طمدصمٜم٤م: اًمٖمٗم٤مري إسمراهٞمؿ سمـ اهلل قمٌد طمدصمٜم٤م: يقٟمس سمـ حمٛمد قمـ: إول

 .قمٜمف اعمٜمٙمدر سمـ حمٛمد قمـ اعمٜمٙمدر سمـ حمٛمد أظمل اسمـ سمٙمر أيب سمـ اهلل

 .اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 يمذاب وم٢مٟمف - اًمٙمديٛمل وهق - يقٟمس سمـ حمٛمد أضمؾ ُمـ ُمقوقع إؾمٜم٤مد ومٝمذا

   :قمدي اسمـ ىم٤مل

 ش.سم٤مًمقوع اًمٙمديٛمل اهتؿ ىمد» 

 :طم٤ٌمن اسمـ وىم٤مل

 ش.طمدي٨م أخػ ُمـ أيمثر ووع ىمد ًمٕمٚمف»

 قمٛمرو أيب سمـ اهلل قمٌد وهق: »اًمذهٌل ىم٤مل اًمٖمٗم٤مري إسمراهٞمؿ سمـ اهلل قمٌد وؿمٞمخف

 ذم قمدي اسمـ ًمف وذيمر احلدي٨م يْمع أنف إمم طم٤ٌمن اسمـ ٟمًٌف ًمقهٜمف يدًمًقٟمف اعمدين

 اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ مج٤مقم٦م قمـ يروي: احل٤ميمؿ شم٤مل سم٤مـمالن ومه٤م طمديثلم وقمٛمر سمٙمر أيب ومْمؾ

 ش.ُمقوققم٦م أطم٤مدي٨م
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 اعمٜمٙمدر سمـ حمٛمد أظمل اسمـ سمٙمر أيب سمـ اهلل قمٌد ؿمٞمخف وم٢من ُمٜمٝم٤م وهذا: ىمٚم٧م

 ش.اعمٞمزان» ذم يمم وٕمٞمػ

 قمٜمف اًمزسمػم أيب ـمريؼ ُمـ شآؾمتذيم٤مر» ذم اًمؼم قمٌد اسمـ وم٠مظمرضمف اًمث٤مين اًمٓمريؼ وأُم٤م

 وم٘مد ش21/  6: اًممًمئ» ذم اًمًٞمقـمل ىم٤مل يمم - احلدي٨م ـمرق أصح أهن٤م ُمع اًمٓمريؼ وهذه

 .شضمدا ُمٜمٙمر طمدي٨م هذا»: طمجر اسمـ احل٤مومظ ومٞمٝم٤م ىم٤مل

 اًمٗمْمؾ قمغم احل٤مومظ ومٞمف محؾ وىمد سمٌمء يتٕم٘مٌف ول قمٜمف ٟمٗمًف اًمًٞمقـمل ٟم٘مٚمف يمم

 ش.يمتٌف اطمؽماق سمٕمد سمف طمدث ًمٕمٚمف: »وىم٤مل احل٤ٌمب سمـ

 ذم أورده وىمد ُمدًمس وم٢مٟمف اًمزسمػم أيب قمٜمٕمٜم٦م وهل أظمرى قمٚم٦م وومٞمف: ىمٚم٧م

 ش.سم٤مًمتدًمٞمس ُمِمٝمقر إٟمف: »وىم٤مٓ اًمٕمجٛمل واسمـ احل٤مومظش اعمدًمًلم»

 أن اعمٛمٙمـ  وُمـ جمٝمقًملم أو ُمؽمويملم قمغم ُمداره٤م احلدي٨م ـمرق ؾم٤مئر وهٙمذا

 اإلـمٕم٤مم ومْمؾ ذم إطم٤مدي٨م ووٕمقا  اًمذيـ قمٜمف اهلل رض احلًلم أقمداء ُمـ يٙمقٟمقا 

 اًمٞمقم هذا ضمٕمٚمقا  اًمذيـ ًمٚمِمٞمٕم٦م ُمٜمٝمؿ ُمٕم٤مرو٦م قم٤مؿمقراء يقم ذًمؽ وهمػم وآيمتح٤مل

 اإلؾمالم ؿمٞمخ ضمزم وًمذًمؽ. ومٞمف يم٤من ىمتٚمف ٕن قمٜمف اهلل رض احلًلم قمغم طمزن يقم

 يره ومٚمؿ قمٜمف أمحد اإلُم٤مم ؾمئؾ أنف وذيمر يمذب احلدي٨م هذا سم٠من اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 ٓ وأنف قم٤مؿمقراء يقم اًمتقؾمٕم٦م يًتح٥م ل اًمًٚمػ ُمـ أطمدا سم٠من ذًمؽ وأجد ؿمٞمئ٤م

 هذا ذم اًم٘مقل ومّمؾ وىمد اًمٗم٤موٚم٦م اًم٘مرون قمٝمد قمغم إطم٤مدي٨م هذه ُمـ رء يٕمرف

 أنف اًمٚمٖمقي اعمجد قمـ اعمٜم٤موي ٟم٘مؾ وىمد ومراضمٕمف 642 - 658/  6 شاًمٗمت٤موى» ذم

 واخلْم٤مب واإلٟمٗم٤مق ومٞمف واًمّمالة قم٤مؿمقراء يقم صقم ومْمؾ ذم يروى ُم٤م»: ىم٤مل

 .شقمٜمف اهلل رض احلًلم ىمتٚم٦م اسمتدقمٝم٤م سمدقم٦م وآيمتح٤مل وآده٤من

 ([531) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 افدظقة إجابة مع ظاصقراء صقام تعارض إذا

 قمزيز وؿمخص ؿمقراء،قم٤م صٞم٤مم قم٤مؿمقراء، أنف ومرض قمغم أؾمت٤مذ، :ُمداظمٚم٦م
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ٌِّل ومٝمؾ يزقمؾ، شُمَٚم٥مِّ  ل وإذا همداء، قمغم دقمقة إمم دقم٤مك  صٞم٤مُمؽ؟ شُمْٙمِٛمؾ أو شُمَٚم

 يزقمؾ؟ ًمٌٞمتف ُم٤م إذا: اًمِمٞمخ

 .يزقمؾ :ُمداظمٚم٦م

ٌِّف،: اًمِمٞمخ  ومُٞمْدقَمك اًمداقمل اًمرضمؾ ُمـ زقمؾ ومٞمف ُم٤م حمٔمقر، ومٞمف ُم٤م يم٤من إذا ًمٙمـ ًَم

 .صٞم٤مُمف وُيتِؿ وم٘مط، ًمف

 .اًمٜمقاومؾ هذه ُمثؾ قم٤مؿمقراء: إذاً : ُمداظمٚم٦م

 .ظم٤مص٦م ومْمٞمٚم٦م هل٤م ًمٙمـ ٟم٤مومٚم٦م،: اًمِمٞمخ

 واضم٥م؟ يٕمتؼمه٤م اًمدقمقة، شمٚمٌٞم٦م سم٤مًمت٤مزم :ؾم١مال

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

ٌِّل أن وم٤مًمقاضم٥م اعمًٚمؿ دقم٤مك إذا: ُمداظمٚم٦م  ُم٘مدم اًمقاضم٥م وم٠مصٌح دقمقشمف، شُمَٚم

 .اًمٜم٤مومٚم٦م قمغم

 ىَمٌِؾ، ُم٤م ًمف، ويًتٖمٗمر ًمف، ومٞمدقمق اًمٕمذر هق ىمٌؾ إذا ًمٙمـ هق، هذا: اًمِمٞمخ

 .يًتجٞم٥م

 (11 :15: 31/ 647/  واًمٜمقر اهلدى) 

 وظاصقراء تاشقظاء صقام

  واًمت٤مؾمع؟ اًمٕم٤مذ ٟمّمقم أن جي٥م هؾ اًمٕم٤مذ، و اًمت٤مؾمع صٞم٤مم: مداخؾة

  ُم٤مذا؟ جي٥م، هؾ: اًمِمٞمخ

 . اًمت٤مؾمع ٟمّمقم أن: ُمداظمٚم٦م

 . أظمل ي٤م شم٘مقل، ُم٤م شمٕمٜمل يمٜم٧م إذا: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م
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 قمـ ومْمالً  قم٤مؿمقراء صٞم٤مم أصؾ أن: وم٤مجلقاب اًمنمقمل، اًمقضمقب وهق: اًمِمٞمخ

٦ٌَّم إُمقر ُمـ هق وإٟمم واضم٤ًٌم، ًمٞمس شم٤مؾمققم٤مء،  .اعمًتح

 :شمٗمٝمٛمف طمتك وشمٜمتٌف: اجلقاب شمًٛمع أنؽ قمٚمٞمؽ أن٧م.. اؾمٛمع

 اًمذي هق ذقم٤مً  اًمقاضم٥م أن: أضمٞمٌؽ وم٠من٤م واضم٥م؟ هق هؾ: ىمٚم٧م أن٧م: أىمقل أن٤م 

 قمـ ومْمالً  قم٤مؿمقراء صٞم٤مم أن إمم ٟمٔمرك وَمَٚمَٗم٧مُّ  شم٤مريُمف، ويٕم٤مىم٥م شمريمف، جيقز ٓ

 . ومرو٤مً  ًمٞمس ،ءاًمت٤مؾمققم٤م

 . ومٝمٛم٧م ومٝمٛم٧م، ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 :درضمتلم قمغم آؾمتح٤ٌمب هذا ًمٙمـ ُمًتح٥م، أُمر هق وإٟمم: اًمِمٞمخ

 .ءشم٤مؾمققم٤م وىمٌٚمٝم٤م قم٤مؿمقراء يّمقم أن: اًمُٕمْٚمَٞم٤م وهل إومم

 . ًمقطمده٤م قم٤مؿمقراء يّمقم أن: اًمدٟمٞم٤م وهل اًمث٤مٟمٞم٦م واعمرشم٦ٌم

 . ظمػًما  اهلل وضمزايمؿ حيٗمٔمٙمؿ اهلل: ُمداظمٚم٦م

 . اهلل ؿم٤مء إن وإي٤مك،: اًمِمٞمخ

 (  11 :59: 31/ 117/ واًمٜمقر اهلدى)

 صقامف ظـ مـفًقا يقًما ظاصقراء يقم واؾؼ إذا

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن: اًمِمٞمخ

 أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُُمِْمّؾ  ومال اهلل هيده ُمـ أقممًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ

 يقم حتديد ذم اعمٗمٙمرات أو اًمرزٟم٤مُم٤مت واظمتالف قم٤مؿمقراء، يقم صقم سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم

 قمـ ٟمٌح٨م أن أن اعمٝمؿ ُمـ وًمٞمس اًم٧ًٌم يقم سملم وُم٤م اجلٛمٕم٦م يقم سملم ُم٤م قم٤مؿمقراء،

 طمقل -آٟمٗم٤مً – زم ؾمٜمح٧م اًمتل ؾم٤مٟمحتل أو يمٚمٛمتل ؾم٠مدير ٕنٜمل آظمتالف: هذا ؾم٥ٌم

 قم٤مؿمقراء يقم يم٤من ومًقاء صٞم٤مُمف، قمـ ُمٜمٝمٞم٤مً  يقُم٤مً  ص٤مدف إذا قم٤مؿمقراء، يقم صٞم٤مم ُمقوقع
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 صٞم٤مُمف قمـ ُمٜمٝمل وهق اًم٧ًٌم، يقم ص٤مدف أو وطمده، صٞم٤مُمف قمـ ُمٜمٝمل وهق اجلٛمٕم٦م، يقم

 .-وضمؾ قمز- اهلل ومرض ومٞمم إٓ سمٕمده، أو ىمٌٚمف يقم ُمٕمف اىمؽمن ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤مً  هنٞم٤مً 

 ُمًٚمؿ اإلُم٤مم رواه مم٤م اًمت٤مزم احلدي٨م قمٚمٞمف، واًمتٕمٚمٞمؼ اًمت٤مزم احلدي٨م سم٤مزم ذم ومخٓمر

 ط اًمٜمٌل أن -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل رض- إنّم٤مري ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحف ذم

ر صٞم٤مُمف يقمٌ  ذاك»: وم٘م٤مل قم٤مؿمقراء يقم صقم قمـ ؾُمِئَؾ   ومًئؾ ،شاح٤موٞم٦م اًمًٜم٦م ُيَٙمٗمِّ

 ذم شم٘مقل ُم٤م: ًمف وم٘مٞمؾ. شأشمٞم٦م واًمًٜم٦م اح٤موٞم٦م اًمًٜم٦م يٙمٗمر»: وم٘م٤مل قمروم٦م يقم صٞم٤مم قمـ

 ٟمزل»: ًمٗمظ وذم ،شومٞمف سمٕمث٧م ويقم ومٞمف، ُوًمدت يقم ذاك»: ىم٤مل آصمٜملم يقم صقم

 . شومٞمف اًم٘مرآن

 أؾمٌقع، يمؾ ذم يقم: أج٤مم صمالصم٦م صٞم٤مم ومْمٞمٚم٦م قمغم اًمتٜمّمٞمص احلدي٨م هذا ومجٛمٚم٦م

 .قمروم٦م ويقم قم٤مؿمقراء يقم وهق أٓ ؾمٜم٦م يمؾ ذم ويقُم٤من آصمٜملم، يقم وهق أٓ

 شمرى واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمٗم٤موٚم٦م، اًمثالصم٦م إج٤مم هذه أن قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف سم٤مزم ذم ظمٓمر وم٤مًمذي

 قمغم ٟمٔمؾ ومٝمؾ قم٤مرض، ُٕمر صٞم٤مُمف قمـ احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع هنك يقُم٤مً  ص٤مدوم٧م إذا

 ُم٤م إذا اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه قمـ ٟمخرج أم اًمثالصم٦م، إج٤مم هذه صٞم٤مم ومْمٞمٚم٦م هق اًمذي إصؾ

 شمٖمٞم٥م اًمتل اعمِمٙمٚم٦م شُمـَحؾَّ  هٜم٤م هنل، ُمـ قم٤مرض هنل، ُمـ قم٤مرض اًمٞمقم ًمذًمؽ قمرض

 .اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم أذه٤من قمـ

 اًمّمالة قمٚمٞمف- ىم٤مل ىمد اًم٧ًٌم ومٞمقم اًم٧ًٌم، يقم يم٤من إذا قم٤مؿمقراء يقم 

 قمٚمٞمٙمؿ، اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»: اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم -واًمًالم

 . شومٚمٞمٛمْمٖمف ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ جيد ل وًمق

 اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمـ اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ذم هنك ط اًمٜمٌل أن اًمِم٤مهد

 وإُم٤م أداء إُم٤م رُمْم٤من يمِمٝمر اهلل ومروف ومٞمم إٓ يٙمقن ٓ وذًمؽ اًمٗمرض، ذم إٓ ُمٓمٚم٘م٤مً 

 ؿمٝمراً  يّمقم أن ٟمذر إذا اعمًٚمؿ ٟمذره ومٞمم واًمٜمزاع اخلالف اطمتمل ُمع وإٓ ىمْم٤مء،

ُم٤مً  قمٚمٞمف ومرو٤مً  ص٤مر يم٤مُمال، أؾمٌققم٤مً  يّمقم أن أو يم٤مُماًل،  أو اًمِمٝمر هذا يّمقم أن ًمزا

 قمرومتؿ قم٤مؿمقراء، صٞم٤مم أن ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ُمثؾ قمٚمٞمف ُيْٗمَرض ل ومٞمم أُم٤م إؾمٌقع، هذا

 يٙمقن أن قمروم٦م يّم٤مدف ىمد قمروم٦م يمذًمؽ ومرو٤ًم، ًمٞمس وًمٙمـ اح٤موٞم٦م اًمًٜم٦م يٙمٗمر أنف



 13 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف إج٤مم اعمًتح٥م صٞم٤مُمٝم٤م

 يّم٤مم؟ هذا هؾ اًم٧ًٌم، يقم

 يقم ص٤مدف إذا آصمٜملم يقم سيح، طمدي٨م قمٚمٞمٙمؿ، اومؽُمِض ومٞمم إٓ  ُيّم٤مم ٓ 

 إج٤مم ُمـ -أجْم٤مً - اخلٛمٞمس ويقم َخٞمس، يقم اح٤مض اًمٕمٞمد ذم ص٤مدف يمم قمٞمد

 يقم قمٞمد يقم ص٤مدف وم٢مذا ،-أجْم٤مً - صٞم٤مُمٝم٤م قمغم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع طمض اًمتل اًمٗم٤موٚم٦م

 حتؾ اًمٗمْمٞمٚم٦م؟ قمغم اًمٜمٝمل أم اًمٜمٝمل، قمغم اًمٗمْمٞمٚم٦م ُٟمَٖمٚم٥ِّم ومٝمؾ اخلٛمٞمس يقم أو آصمٜملم،

م وُمٌٞمح، طم٤مفمر شمٕم٤مرض إذا»: وهل أصقًمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م سم٘م٤مقمدة اعمِمٙمٚم٦م  احل٤مفمر ىُمدِّ

 .شاعمٌٞمح قمغم

٤من شمٕم٤مرض إذا   أن هنك يمذا، ومٕمؾ أو يمذا قمـ هنك ضمدًا، ُمٝمٛم٦م ىم٤مقمدة هذه َٟمّمَّ

 يمثػمة أؿمٞم٤مء ىم٤مئًم، وذب ىم٤مئمً  اًمنمب قمـ هنك أرسمع، ُمـ سم٠ميمثر وشمزوج سم٠مرسمع يتزوج

 قم٤مؿمقراء يقم يم٤من إذا: ُمِمٙمٚم٦م أُم٤مُمٜم٤م هٜم٤م أن اعمٌٞمح، قمغم احل٤مفمر ُيَٖمٚم٥َّم ضمدًا، ويمثػمة

 آصمٜملم يقم ُمٓم٤مسم٘م٦م ُمِمٙمٚم٦م قم٤مجلٜم٤م ومٙمم ومرو٤ًم، ًمٞمس ٕنف يّم٤مم: ومال اًم٧ًٌم يقم

: وم٘مٚمٜم٤م اًمٜمٝمل هذا قمرض ٕنف اًمّمٞم٤مم: ومْمٞمٚم٦م قمغم اًمٜمٝمل قمٚمٞمٜم٤م قمٞمد ًمٞمقم اخلٛمٞمس أو

 يقم ٟمّمقم ٓ يمذًمؽ قمٞمد، يقم واومؼ إذا اخلٛمٞمس يقم وٓ آصمٜملم يقم ٟمّمقم ٓ

٠َمل ُم٤م يمثػماً  ومْمٞمٚم٦م، يقم واومؼ إذا اًم٧ًٌم ًْ  اًمّمٞم٤مم أومْمؾ يّمقم إٟم٤ًمن يّم٤مدف ىمد ُٟم

 وم٘مد يقُم٤ًم، ويٗمٓمر يقُم٤مً  يّمقم -اًمًالم قمٚمٞمف- داود صٞم٤مم: اًمرؾمقل طمدي٨م سمٜمص

 . ومرو٤مً  ًمٞمس ٕنف ح٤مذا؟ ٓ،: ٟم٘مقل يّمقُمف؟ هؾ: ومٞم٠ًمل ؾم٧ٌم يقم يّم٤مدف

 هؾ ؾم٧ٌم، يقم يّم٤مدف اًمٌٞمض إج٤مم ُمـ يقم يّم٤مدف يمذًمؽ: دقمقا  إًذا

 إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»: واؾمؽمحيقا  ىم٤مقمدة ظمذوه٤م وهٙمذا ٓ،: اجلقاب ٟمّمقُمف؟

 ًمف حمٞمص وٓ اًمٕمٞمد سم٤مب ُمـ وم٠متقه ُمٕمؽمض قمٚمٞمٙمؿ اقمؽمض وم٢مذا شقمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم

 ومْمٞمٚم٦م يقم ص٤مدف إذا اًمٕمٞمد يقم صٞم٤مم ي١مصمر أن أبداً  أطمد يًتٓمٞمع ٓ إـمالىم٤ًم، قمٜمف

 قم٘مٌٞمف قمغم يرضمع قم٤مح٤مً  يم٤من إذا اعمٕمؽمض هٜم٤م يٗمٕمؾ ُم٤مذا اخلٛمٞمس، ويقم آصمٜملم يمٞمقم

 . اًمٕمٞمد يقم صٞم٤مم قمـ هنك اًمرؾمقل ٕن ح٤مذا؟ ٟمّمقُمف، ُم٤م: ي٘مقل

 . وم٤مؾمؽمحيقا  ُمٓمردة ىم٤مقمدة هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م، قمغم اًمٜمٝمل ىَمّدم: إًذا

ر أن أردت اًمذي هذا  صمالصم٦م ومْمٞمٚم٦م ومٞمف مجع اًمذي ىمت٤مدة أيب طمدي٨م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم سمف ُأَذيمِّ

 اًمٗمْمؾ، قمغم ُيَ٘مّدم اًمٜمٝمل هنل؟ ُمع شمٕم٤مرو٧م ُم٤م إذا اًمٗمْم٤مئؾ هذه شمٕم٤مًم٩م يمٞمػ أج٤مم،



 16 إج٤مم اعمًتح٥م صٞم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اجلٚم٦ًم هذه ُأنْـٝمل وسمف اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى اًمتذيمػم وأقمٞمد ؾم٤مسم٘م٤ًم، ذيمرت ىمد ًمٙمـ

 ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ»: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ىم٤مل: أىمقل: وم٠مىمقل أن٤م، يب ظم٤مص٦م هل اًمتل

 .شُمٜمف ظمػماً  اهلل قمقوف هلل،

 هؾ هنٞم٤ًم، ص٤مدف ٕنف اخلٛمٞمس: يقم صٞم٤مم أو آصمٜملم يقم صٞم٤مم شمرك اًمذي وم٤معمًٚمؿ 

 اًمٙمريؿ؟ رؾمقًمف ـم٤مقم٦م ُمع احلٙمٞمؿ اًمنمع ُمع دم٤موسم٤مً  أم قمٌث٤ًم؟ ذاك أو اًمٞمقم هذا صٞم٤مم شمرك

 قمٌث٤ًم؟ يذه٥م ومٝمؾ هلل اًمٞمقم هذا صٞم٤مم شمرك هق: إًذا ؟-واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ـم٤مقمتف ُمع

 أن وم٠مرضمقا  ،شُمٜمف ظمػماً  اهلل قمقوف هلل، ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل ٕن: اجلقاب

ر ٟمف أ ُمع قم٤مؿمقراء يقم صٞم٤مم ٟمؽمك يمٞمػ قم٤مروٙمؿ ُمـ: اًمٙمٚمٛمتلم ه٤مشملم قمٜمل حتٗمٔمقا   ُيَٙمٗمِّ

 هذا همري٥م، طمدي٨م هذا أظمل ي٤م احلدي٨م، هذا أضمؾ ُمـ اًمًٜمتلم يٙمٗمر قمروم٦م ويقم اًمًٜم٦م،

ٗمف ُمـ ويمؾ صحٞمح، احلدي٨م هذا ؿم٤مذ، طمدي٨م  ٕنف اعمُـَْمٕمَّػ: اًمْمٕمٞمػ ومٝمق ُيَْمٕمِّ

 يقم اخلٛمٞمس يقم شمّمقم ٓ ح٤مذا: قم٤مروقه قم٤مروٙمؿ ومٛمـ: وم٤مًمِم٤مهد قمٚمؿ، سمدون ُيَْمٕمِّػ

 مت٤مُم٤ًم، ضمقاسمؽ هق ضمقاسمٜم٤م اًمٕمٞمد، يقم صقم قمـ هنك ٕنف: ي٘مقل اًمٕمٞمد؟ يقم آصمٜملم

 ،شُمٜمف ظمػماً  اهلل قمقوف هلل، ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ» :اًمرؾمقل طمدي٨م وهق اًمث٤مين إُمر وًمٜمحٗمظ

 . ًمٕم٤مؿمقراء سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٞمقم أو أن واىمٕمٜم٤م ٟمحـ

 ؾمٜمّمقم إًذا ومٜمحـ إردين اًمت٘مقيؿ هق يمم اجلٛمٕم٦م يقم قم٤مؿمقراء يقم يم٤من إن

 أن ضم٤مءٟم٤م يمم يم٤من وإن ؾمٜم٦م، يمٗم٤مرة أدريمٜم٤م وم٢مًذا اخلٛمٞمس، يقم صٛمٜم٤م ٕنٜم٤م همدًا:

 ..وُم٤م شمريمٜم٤مه ومٜمحـ اًم٧ًٌم يقم هق قم٤مؿمقراء سم٠من اًمًٕمقدي٦م أو اًمًٕمقديلم

 ..واًمًٕمقدي٦م اًم٧ًٌم إردن: ُمداظمٚم٦م

 اعمٜمِم٤مر ُمثؾ اًمِم٤مُمل اعمثؾ أن٤م أىمقل يمم ومٜمحـ طم٤مل يمؾ قمغم أص٧ٌم،: اًمِمٞمخ

 .اًمٜم٤مزل وقمغم اًمٓم٤مًمع قمغم سمٞم٤ميمؾ

 همداً  قم٤مؿمقراء يم٤من إن ٕنف همٍد: سمٕمد أو همداً  قم٤مؿمقراء يم٤من ؾمقاء رسمح٤مٟملم ومٜمحـ 

 ومٜمحـ همد سمٕمد يم٤من وإن اخلٛمٞمس، يقم اجلٛمٕم٦م يقم ىمٌؾ ىمدُمٜم٤م ٕنٜم٤م ؾمٜمّمقُمف ومٜمحـ

 .ُمٜمف ظمػماً  اهلل وؾمٞمٕمقوٜم٤م هلل، شمريمٜم٤مه



 11 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف إج٤مم اعمًتح٥م صٞم٤مُمٝم٤م

ريمؿ أن أردت اًمذي هذا   إٓ  إهل ٓ أن أؿمٝمد وسمحٛمدك، مهللا وؾمٌح٤مٟمؽ سمف ُأَذيمِّ

 .إًمٞمؽ وأتقب أؾمتٖمٗمرك أن٧م

 ( 11 :51: 54/   599/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افبقض إيام صقام ؾضؾ

  .شاًمٌٞمض إج٤مم يٕمٜمل. اًمٖمر أج٤مم ومّمؿ ص٤مئم يمٜم٧م إن»[:ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .[اًمٌٞمض إج٤مم صٞم٤مم ومْمؾ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.91/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وآثـغ افشفر أول مـ اخلؿقس يصقم ملسو هيلع هللا ىلص افـبل ـان هؾ

 يؾقف افذي وآثـغ يؾقف افذي

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 يٚمٞمف اًمذي وآصمٜملم اًمِمٝمر أول ُمـ اخلٛمٞمس يّمقم يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف وأنف: »ىمقًمف

 ش.يٚمٞمف اًمذي وآصمٜملم

 ذم ط هديف» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ يذيمره ول اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ رء ذم هذا أضمد ل: ىمٚم٧م

 ش.صٞم٤مُمف

 ذم اعمٕمروف وم٢من همػمه أو اعم١مًمػ قمغم اٟم٘مٚم٥م احلدي٨م هذا يٙمقن أن وم٠مظمِمك

 اًمِمٝمر أول ُمـ آصمٜملم يقم: ؿمٝمر يمؾ ُمـ أج٤مم صمالصم٦م يّمقم يم٤من ط أنف اًمًٜم٦م

 .يٚمٞمف اًمذي اخلٛمٞمس صمؿ يٚمٞمف اًمذي واخلٛمٞمس

 3/  6137ش داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق وهمػمه 168/  3 اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 ط اًمٜمٌل أزواج سمٕمض قمـ وأمحد داود وأبق وهق قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ



 15 إج٤مم اعمًتح٥م صٞم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .طمًـ وؾمٜمده

 ([415) ص ادـة متام] 

م واخلؿقس آثـغ فصقام وؾعؾف ملسو هيلع هللا ىلص ـبلاف تطبقؼ هؾ  ظذ ُيَؼدَّ

 (داود صقام افصقام أؾضؾ) :ؿقفف مـ ظـف ورد ما

 آصمٜملم ًمّمٞم٤مم وومٕمٚمف ط اًمٜمٌل شمٓمٌٞمؼ هؾ: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل: ُمداظمٚم٦م

م واخلٛمٞمس  أن سمحج٦م شداود صٞم٤مم اًمّمٞم٤مم أومْمؾ» :ىمقًمف ُمـ قمٜمف ورد ُم٤م قمغم ُيَ٘مدَّ

 إومْمؾ؟ يؽمك ٓ اًمٜمٌل

 شمرك اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل سم٤مًمٜم٦ًٌم إومْمؾ يٙمقن ىمد واهل، اًمٙمالم هذا ٓ،: اًمِمٞمخ

 .هب٤م اًم٘م٤مئؿ هب٤م ىم٤مم اًمتل اًمٕم٤ٌمدة شمٚمؽ أضمر ُمثؾ وًمف ًمٚمنميٕم٦م، سمٞم٤مٟم٤مً  أصٚمٝم٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدة

 اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يٗمٝمؿ ل ُمـ قمغم شمٕمٚمٞم٘مل ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ىمٚمتف سمٌمء يذيّمرين وهذا 

 جيد ل وًمق قمٚمٞمٙمؿ، اومؽُمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم، يقم شمّمقُمقا  ٓ»:وهق أٓ صحٞمح٤مً  ومٝممً 

 .شومٚمٞمٛمْمٖمف ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ

 ًمٜم٤م قمالىم٦م ٓ وٟمحـ وطمديث٤ًم، ىمديمً  اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم قمغم احلدي٨م هذا أؿمٙمؾ 

 ُمع اًمٙمالم ٟمت٤ٌمدل أن ٟمًتٓمٞمع ًمٙمٜمٜم٤م ُمٕمٝمؿ، اًمٙمالم ٟمت٤ٌمدل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ٕنٜم٤م سم٤مًم٘مدُم٤مء

 .إطمٞم٤مء يمؾ ُمع وًمٞمس إطمٞم٤مء سمٕمض

 يمؾ ُمع وًمٞمس إطمٞم٤مء، سمٕمض ُمع احلدي٨م هذا طمقل اًمٙمالم ٟمت٤ٌمدل أن ٟمًتٓمٞمع

 ه١مٓء أقمٜمل ٓ وًمذًمؽ يم٤مُٕمقات، هؿ إطمٞم٤مء ُمـ أظمر اًمٌٕمض ٕن إطمٞم٤مء:

 قمٛمقم اؾمتِمٙمٚمقا  طمٞمٜمم ه١مٓء ًمٌٕمض ىمٚمتف ىمد أو ومٜم٘مقل.. إول اًمٌٕمض أقمٜمل وإٟمم

 يقم صقم ومْمٞمٚم٦م سمٞم٤من ومٞمٝم٤م اًمتل إظمرى إطم٤مدي٨م قمٚمٞمف ومًٚمٓمقا  احلدي٨م، هذا

 اًمثالصم٦م، اًمٌٞمض أج٤مم ُمـ ويقم قمروم٦م، ويقم قم٤مؿمقراء، ويقم اخلٛمٞمس، ويقم آصمٜملم

 ويمذا، ويمذا يمذا ذم وإٓ قمٚمٞمٙمؿ، اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ: وم٘م٤مًمقا 

 .ومٞمٝم٤م اًمّمقم ُيًتح٥م اًمتل إج٤مم اؾمتثٜمقا 



 14 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف إج٤مم اعمًتح٥م صٞم٤مُمٝم٤م

 سم٠من آٟمٗم٤مً  أضم٧ٌم ُم٤م شم٠ميمٞمد وم٘مط أريد وإٟمم اًمّمدد، هذا ذم احلدي٨م إـم٤مًم٦م ُأريد ٓ 

 أضمر ًمف ًمٞمس أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك ًمٞمس يقُم٤ًم، ويٗمٓمر يقُم٤مً  يّمقم ٓ يم٤من اًمذي ط اًمٜمٌل

 .يٗمٕمٚمف ل اًمذي اًمّمٞم٤مم ذًمؽ

 أن إج٤مم ُمـ يقُم٤مً  أومٓمر إذا ط اًمٜمٌل أن ممٙمـ ذًمؽ، ُمـ أيمثر ٟمٕمت٘مد أن ممٙمـ 

 سمٞم٤من وهق ذقمٞم٦م، ًمٖم٤مي٦م أومٓمر ٕنف ح٤مذا؟ إج٤مم، ُمـ اًمٞمقم ذًمؽ صٞم٤مم أضمر ًمف يٙمقن

 ُمـ صقم ي٠ميت ومحٞمٜمم اًمِم٤مهد، وهٜم٤م اًمًالم قمٚمٞمف سمٜمٌٞمٜم٤م ٟم٘متدي وٟمحـ ًمألُم٦م، اًمنميٕم٦م

 ي٠ميت.. اًمٌٞمض أج٤مم ُمـ أو قمروم٦م، أو قم٤مؿمقراء، أو َخٞمس، أو اصمٜملم اًمذيمر اًم٤ًمسم٘م٦م إج٤مم

 أن اهلل ُمـ ٟم٠مُمؾ ومٜمحـ احلدي٨م، هلذا اًم٧ًٌم، هذا صٞم٤مم ومٜمدع اًم٧ًٌم، يقم ومٞمّم٤مدف

! اًمٙمالم هبذا شمًٛمٕمقا  ل قمٛمريمؿ أفمـ ٟمّمٛمف، ل أنٜم٤م ُمع اًمٞمقم ذًمؽ صٞم٤مم ًمٜم٤م يٙمت٥م

 أو قم٤مؿمقراء يقم صٞم٤مم ًمٜم٤م يٙمت٥م أن اهلل ُمـ ٟم٠مُمؾ اًمزُم٤من، آظمر وذم اًمٞمقم وم٤مؾمٛمٕمقه

 ح٤مذا؟ ٟمّمٛمف، ل اًمذي قمروم٦م يقم

 قمز اهلل ومْمؾ ذم اًمٓمٛمع هذا قمغم محٚمؽ اًمذي ُم٤م اًم٧ًٌم، يقم ص٤مدف ٕنف 

 وم٠مضمره صغم ُم٤م أو صغم أومٓمر، أو ص٤مم اًمرؾمقل نإ ي٘مقًمقن اًمٕمٚممء سم٠من ًمٕمٚمٛمل وضمؾ،

 ُمـ يقُم٤مً  وص٤مدف اًم٧ًٌم يقم ٟمٗمٓمر طمٞمٜمم ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٚمنميٕم٦م، سمٞم٤من ٕنف ًمف ُمٙمتقب

 ًمٞمقم،ا ذًمؽ صٞم٤مم ًمٜم٤م يٙمت٥م أن ومْمٚمف ذم وٟمٓمٛمع اهلل ُمـ ٟمرهم٥م اًمٗم٤موٚم٦م، إج٤مم شمٚمؽ

 سمدًمٞمؾ ؾمآيت ًمٙمٜمل اًمٙمثػمون، يٕم٘مٚمف ٓ وىمد اؾمتٜم٤ٌمـمل شاًمّمقت ذم اٟم٘مٓم٤مع» أنٜم٤م ُمع

 ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ» : اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ مت٤مُم٤ًم، ومٞمف ٟمحـ ومٞمم شمٗمّمٞمالً  ُمٗمّّمؾ هق

 ًمٞمقم عمقاوم٘متف قم٤مؿمقراء: أو قمروم٦م يقم صقم شمريمٜم٤م: إذاً  ٟمحـ شُمٜمف ظمػماً  اهلل قمقوف هلل،

 ومرو٤ًم: ًمٞمس وهذا شقمٚمٞمٙمؿ اومؽُمض ومٞمم إٓ: »ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن ح٤مذا؟ اًم٧ًٌم،

وٜم٤م اهلل: وم٢مذاً  هلل ومؽميمٜم٤مه  أجْم٤ًم، وُمْم٤مقمٗم٤مً  اجلقاب أظمذت أفمـ ُمٜمف، ظمػماً  ُيَٕمقِّ

 .هق وم٘مط وًمٞمس

 (11 :44: 61/   634/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11 :47: 46/   634/  واًمٜمقر اهلدى) 



 12 إج٤مم اعمًتح٥م صٞم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 آثـغ يقم صقام ؾضقؾة

 آصمٜملم يقم حي٥م يم٤من واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل أن طمدي٨م ورد هؾ :اًم٤ًمئؾ

 وومٞمف شإقممل شمرومع»: يٕمٜمل ومٞمف، وي٘مقل ومٞمف يّمقم يم٤من أنف طمٞم٨م إج٤مم، دون

 .اًمٞمقم هذا يٕمٜمل شومٞمف وًمدت»

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 ( 11:41:57/ 513 واًمٜمقر اهلدى)

   افتػرق؟ أم افتتابع صقال مـ افست صقام يف افسـة

 يٕمٜمل أم ُمتت٤مسمٕم٦م اًمًت٦م إج٤مم صٞم٤مم ذم اًمًٜم٦م شمٓمٌٞمؼ ذم أومْمؾ أهيم: مداخؾة

 ؿمقال؟ ؿمٝمر ظمالل ُمتٗمرىم٦م

 .ُمتت٤مسمٕم٦م: اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل؟ سم٤مٕصؾ، ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .واًم٧ًٌم اجلٛمٕم٦م يقم صٞم٤مم جيتٜم٥م أن قمٚمٞمف ًمٙمـ ٟمٕمؿ، إيف: اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل يقم يًٌ٘مف يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .واًم٧ًٌم اجلٛمٕم٦م يقم صٞم٤مم جيتٜم٥م أن قمٚمٞمف: اًمِمٞمخ

 سمٕمده؟ أو ىمٌٚمف يقم يًٌؼ أن إٓ سمٕمرف،: ُمداظمٚم٦م

 اجلٛمٕم٦م يّمقم ٓ أن قمٚمٞمف: ًمؽ سم٘مقل أن٤م ؿمٞمخ، ي٤م يًٌؼ سمِّده اًمكم ؿمق: اًمِمٞمخ

 يًٌؼ؟ سمِّده ؿمق واًم٧ًٌم،

 .سمت٘مّمد اًمًت٦م اعمتت٤مسمع اًمّمٞم٤مم هذا: ُمداظمٚم٦م

 سمتحٙمل؟ أن٧م أجش قمـ. وٓ: اًمِمٞمخ

 .أن٤م سمس ٟمٗمًٝمؿ: ُمداظمٚم٦م



 17 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ج٤مم اعمًتح٥م صٞم٤مُمٝم٤مإ

 .ٟمٗمًٝمؿ وأن٤م ٟمٗمًٝمؿ أن٧م ٟمٗمًٝمؿ، وأن٤م: اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل أتجٜمٌٝمؿ هذه احل٤مًم٦م ذم: يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 إيف؟ وإٓ: اًمِمٞمخ

 .جيقز يمذا أقمرومف يم٤من اًمذي ومٝمقن ُمرسمقـم٤مت، يمقهنـ: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ شمّمٗمٞم٦م، وسمده٤م يمٌػم، ؿمٓم٥م سمِّده٤م هل ُمٕمرومتؽ: اًمِمٞمخ

 .اًمِمٝمر ذم أج٤مم اًمثالصم٦م صٞم٤مم يمذًمؽ: ُمداظمٚم٦م

 .جيتٜم٥م وؾم٧ٌم مجٕم٦م ومٞمٝم٤م سمٞمجل اًمتل إج٤مم يمؾ يمذًمؽ: اًمِمٞمخ

 أم ُمتٗمرىم٤مت يمذا يٙمقٟمقا  اًمِمٝمر ذم أج٤مم صمالصم٦م ًمّمٞم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم ـمٞم٥م،: ُمداظمٚم٦م

 أومْمؾ؟ ُمتت٤مسمٕم٤مً 

 .اجلقاب أقمٓمٞمتؽ َهالَّ  -هيديؽ اهلل- أظمل ي٤م: اًمِمٞمخ

 .هذه اًمًت٦م إج٤مم ُم٠ًمخ٦م همػم اعم٠ًمخ٦م: ُمداظمٚم٦م

 اجلٛمٕم٦م جيتٜم٥م اًمِمٝمر وؾمط صمالصم٦م اًمثالصم٦م، إج٤مم قمـ اجلقاب أقمٓمٞمتؽ: اًمِمٞمخ

 .واًم٧ًٌم

 أومْمؾ؟ ُمتٗمرىم٦م وإٓ جمتٛمٕم٦م، صمالصم٦م هؿ يٙمقن أنف ىم٤مصده اًمكم أن٤م سمس: ُمداظمٚم٦م

 ذول؟ أهيؿ هيديؽ، اهلل أهيؿ: اًمِمٞمخ

 ُمٕمرووم٦م؟ اًمِمٝمر، ذم أج٤مم صمالصم٦م صٞم٤مم: ُمداظمٚم٦م

 هذول اًمٌٞمض أج٤مم صمالصم٦م سمٞمّمقم يم٤من إن: أج٤مم صمالصم٦م هذول طمٌٞمٌل، ُوًَمْؽ : اًمِمٞمخ

، ُم٤م  .وؾم٧ٌم مجٕم٦م ضم٤مء إذا إٓ سمٞمتٗمرىمقا

 ُمثؾ ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل ومحٞمٜمئذٍ  اًمٌٞمض، أج٤مم ي٘مّمد ُم٤م سمدون ؿمٝمر يمؾ ُمـ أج٤مم صمالصم٦م ضم٤مء إذا أُم٤م 

 إذا ًمٙمـ ،[311:قمٛمران آل]﴾َربُِّكمْ  ِمنْ  َمْغِػَرةٍ  إَِل  َوَساِرُعوا﴿: يٕمٜمل ؿمقال، شمٌع اًمًت٦م قمـ ىمٚمٜم٤م ُم٤م

 .ُيَّم٤مُم٤من ومال وؾم٧ٌم مجٕم٦م ضم٤مء

 ( 11 :67: 58/ 164/ واًمٜمقر اهلدى)





 عٍْ املٍّي لصياًا





 53 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمّمٞم٤مم اعمٜمٝمل قمٜمف

 ـاملً  رجب صقام حؽؿ

 طمتك اعمؽمضمٌلم أيمػ ييب قمٛمر رأج٧م»: ىم٤مل احلر سمـ ظمرؿم٦م قمـ أمحد روى

 . شاجل٤مهٚمٞم٦م شمٕمٔمٛمف يم٤مٟم٧م ؿمٝمر هق وم٢مٟمم يمٚمقا : وي٘مقل اًمٓمٕم٤مم رم يْمٕمقه٤م

 ل اًمتك إظمرى يمتٌف سمٕمض رم ومٝمق،  أمحد ًمإلُم٤مم شاعمًٜمد»ذم هق وًمٞمس. صحٞمح

 .إًمٞمٜم٤م شمّمؾ

: وىم٤مل يمرهف ًمرضم٥م يٕمدوٟمف وُم٤م اًمٜم٤مس رأى إذا يم٤من»:أنف قمٛمر اسمـ قمـ وسم٢مؾمٜم٤مده

 ش:6/386/6» ؿم٦ٌم أبك اسمـ أظمرضمف. صحٞمحش.611صش »وأومٓمروا ُمٜمف صقُمقا 

. شوأومٓمروا ُمٜمف صقُمقا »: ىمقًمف دون ومذيمره: ىم٤مل أبٞمف قمـ حمٛمد سمـ قم٤مصؿ قمـ ويمٞمع

 ًمٜمٕمرف أمحد ؾمٜمد قمغم أن أىمػ ول. اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

 وهك ،صحتٝم٤م اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م يم٤من وإن شوأومٓمروا صقُمقا » اًمزي٤مدة هذه صح٦م ُمٜمف

 ًمٚمٛمؽمضمٌلم ضسمف ُمـ اعمٗمٝمقم رضم٥م صقم قمـ قمٜمف اهلل رى قمٛمر هنك أن قمغم ٟمص

 يٗمٕمٚمقن يمم ويتٛمقه صٞم٤مُمف يٚمتزُمقا  ٓ ًمٙمك سمؾ ًمذاشمف هنٞم٤م ًمٞمس اعمت٘مدم إثر رم يمم

 شاعمٖمٜمك» رم ىمداُم٦م اسمـ أورد وم٘مد ،اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض سمف سح ُم٤م وهذا ،سمرُمْم٤من

 قمغم دظمؾ أنف»: سمٙمرة أبك قمـ أمحد رواي٦م ُمـ هذا قمٛمر اسمـ أثر قم٘م٥م ش1/327»

: وم٘م٤مل، ٟمّمقُمف رضم٥م: وم٘م٤مًمقا  هذا؟ ُم٤م: وم٘م٤مل ،ويمٞمزان ضمدد ؾمالل وقمٜمدهؿ ،أهٚمف

: قم٘مٌف ىمداُم٦م اسمـ ىم٤مل صمؿ. شاًمٙمٞمزان ويمن اًمًالل وم٠ميمٗم٠م! رُمْم٤من؟ رضم٥م أضمٕمٚمتؿ

ًمٞم٤م يّمقُمف ومال وإٓ ،ص٤مُمف اًمًٜم٦م يّمقم يم٤من ُمـ: أمحد ىم٤مل»  يِمٌف وٓ ،ومٞمف يٗمٓمر ،ُمتقا

 رم قمٜمف ؿم٤مئٕم٤م يم٤من يمٚمف رضم٥م صقم يمراه٦م رم قمٛمر اسمـ رأى أن وئمٝمر. شسمرُمْم٤من

 وم٘مد ،اًمّمقم هذا سمتحريؿ ي٘مقل أنف إًمٞمف ومٜم٥ًم قمٜمف ومٝمم أؾم٤مء اًمٜم٤مس سمٕمض وأن زُم٤مٟمف

: وم٘م٤مًم٧م قمٛمر سمـ اهلل قمٌد إمم أؾممء أرؾمٚمتٜمك»: سمٙمر أبك سمٜم٧م أؾممء ُمقمم اهلل قمٌد ىم٤مل

! يمٚمف رضم٥م وصقم ،إرضمقن وُمٞمثرة ،اًمثقب رم اًمٕمٚمؿ: صمالصم٦م أؿمٞم٤مء حترم أنؽ سمٚمٖمٜمك

 أظمرضمف. ش...إبد يّمقم سمٛمـ ومٙمٞمػ رضم٥م ُمـ ذيمرت ُم٤م أُم٤م: اهلل قمٌد مم وم٘م٤مل

 سمٛمـ ومٙمٞمػ»: اًمرواي٦م هذه رم ىمقًمف يِمٙمؾ وقمٚمٞمف ش.3/62» وأمحد ش2/319» ُمًٚمؿ
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 أنف ُمٜمف وأظم٤ٌمر ،حتريٛمف ُمـ أؾممء سمٚمغ ح٤م ُمٜمف إٟمٙم٤مر سم٠منف ومنوه وم٘مد ش،إبد يّمقم

ج»و ،ًمٚمٜمقوى ُمًٚمؿ ذح رم يمم. إبد يّمقم وأنف ،يمٚمف رضم٤ٌم يّمقم  شاًمقه٤مج اًمنا

 ،ًمذًمؽ ويمراهتف ،ًمرضم٥م صقُمف سملم اًمتقومٞمؼ ومٚمٕمؾ ش.6/684» ظم٤من طمًـ ًمّمديؼ

 مجٚم٦م رم صٞم٤مُمف وم٠مُم٤م ،سمف رُمْم٤من يٗمرد يمم سم٤مًمّمقم رضم٥م إومراد قمغم اًمٙمراه٦م حتٛمؾ أن

 وًمق ،ينمع ٓ اًمدهر صقم أن ٟمرى ًمٙمٜمٜم٤م. أقمٚمؿ واهلل. قمٜمده ُمٙمروه٤م ومٚمٞمس يّمقم ُم٤م

 رواه. شأومٓمر وٓ ص٤مم ٓ»: ط ًم٘مقًمف صٞم٤مُمٝم٤م قمـ اعمٜمٝمك اًمٕمٞمد أج٤مم ومٞمٝم٤م يٙمـ ل

ج» هلذا وراضمع ش.946» احلدي٨م رم شم٘مدم يمم وهمػمه ُمًٚمؿ  ـ 3/187» شاًمقه٤مج اًمنا

 وإن ،اًمٌت٦م سمذيمر اًمدهر ًمّمقم يتٕمرض ل اهلل رمحف اعم١مًمػ أن اًمٖمري٥م وُمـ ش.188

 ومٞمف يذيمر ول اًمّمقم ُمـ حيرم وُم٤م يٙمره ُم٤م ذيمر ٕنف قمٜمده سمجقازه يِمٕمر صٜمٞمٕمف يم٤من

 شاعمٖمٜمك» يمت٤مسمف ومراضمع ُمٙمروه أنف اهلل رمحف ىمداُم٦م اسمـ واظمت٤مر. اًمدهر صقم

 ش.1/327»

 [(958) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 بافصقام اجلؿعة إؾراد حؽؿ

 ٓ أن وأُم٤م أطمده٤م، هق أج٤مم ذم إٓ اجلٛمٕم٦م يقم شمّمؿ ٓ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.شمًٙم٧م أن ُمـ ظمػم ُمٜمٙمر قمـ وشمٜمٝمك سمٛمٕمروف، شمٙمٚمؿ ٕن ومٚمٕمٛمري أطمدا، شمٙمٚمؿ

ه احلدي٨م ُمـ إول واًمِمٓمر :[اإلُم٤مم ىم٤مل] ش 615/  5ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ قمزا

 و 981» سمرىمؿ سمٕمْمٝم٤م شم٘مدم ؿمقاهد وًمف. إي٤مه شم٘مقيتف إمم ُمِمػما  قمٜمف وؾمٙم٧م ٕمحد،

 يقم ص٤مدف وًمق وطمده صٞم٤مُمف جيقز ٓ أنف اًمدًٓم٦م سيح وهقش 3135 و 983

 .ًمٚمح٤مومظ ظمالوم٤م وقمروم٦م يمٕم٤مؿمقراء ومْمٞمٚم٦م

 (.3175/ 2/6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 وحده ُيصام ٓ اجلؿعة يقم

 ختّمقا  وٓ اًمٚمٞم٤مزم سملم ُمـ سم٘مٞم٤مم اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م ختتّمقا  ٓ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شأطمديمؿ يّمقُمف صقم ذم يٙمقن أن إٓ إج٤مم سملم ُمـ سمّمٞم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم

 .شيقم سمٕمده أو يقم وىمٌٚمف إٓ اجلٛمٕم٦م يقم شمّمقُمقا  ٓ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]و

 صقم ذم يٙمقن أن إٓ»: احلدي٨م هذا ذم  ط ىمقًمف أن واقمٚمؿ :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وىمٌٚمف إٓ».. سمٕمده اًمذي احلدي٨م ذم أيت سم٤مًمٚمٗمظ يٗمن أن يٜمٌٖمل شأطمديمؿ يّمقُمف

 شمدل وم٢مهن٤م حتتف، اعمذيمقرة إظمرى وسم٤مًمرواي٤مت قمٚمٞمف، ُمتٗمؼ وهق ،شيقم سمٕمده أو يقم،

 ٓ»: سمٚمٗمظ هٜم٤مك اعمذيمقر اًمِم٤مهد ذًمؽ وي١ميمد وطمده، يّم٤مم ٓ اجلٛمٕم٦م يقم أن قمغم

 ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ شاًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم وُمٕمٜم٤مه ،شُمٗمرًدا اجلٛمٕم٦م يقم شمّمقُمقا 

 صٞم٤مُمف ضمقاز آؾمتثٜم٤مء ُمـ وي١مظمذش: »5/615» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وم٘مقل ،ش3985»

 قم٤مدة ًمف ُمـ أو اًمٌٞمض، أج٤مم يّمقم يمٛمـ يّمقُمٝم٤م: قم٤مدة ًمف أج٤مم ذم وىمققمف اشمٗمؼ عمـ

 !شاجلٛمٕم٦م يقم ومقاومؼ قمروم٦م يمٞمقم ُمٕملم يقم سمّمقم

: إومم :خم٤مًمٗمت٤من ومٞمف اعمذيمقر آؾمتثٜم٤مء أن اًمٌّمػم اًمٗم٘مٞمف قمغم خيٗمك ٓ: وم٠مىمقل

 .سمٕمده أو ىمٌٚمف سمٞمقم ُم٘مروًٟم٤م صٞم٤مُمف سمجقاز واعم٘مٞمدة اعمٗمنة اًمرواي٤مت قمـ اإلقمراض

 جيري اعمٓمٚمؼ أن اعمٕمٚمقم وُمـ اجلٛمٕم٦م، يقم صقم إومراد قمـ اعمٓمٚمؼ اًمٜمٝمل: وإظمرى

 هٜم٤م اًمٜمٝمل شم٘مٞمٞمد يّمٚمح وٓ شمٕمّديف، جيز ل سم٘مٞمد ىمٞمد وم٢مذا ي٘مٞمده، ُم٤م ي٠مت ل ُم٤م إـمالىمف قمغم

 عمخ٤مًمٗمتف -اًمٌٞمض أج٤مم أو قم٤مؿمقراء أو يمٕمروم٦م- ُمٕملم يقم صقم ذم اًمٗمْمؾ ُمـ ضم٤مء سمم

 يقم ُمع اشمٗمؼ إذا اخلٛمٞمس أو اإلصمٜملم يقم صٞم٤مم ُمثؾ اعمٌٞمح، قمغم ُم٘مدم احل٤مفمر: ًم٘م٤مقمدة

 وإٟمم اًمّمقرة هبذه ظم٤مص ًمٜمٝمل ٓ يّم٤مم، ٓ وم٢مٟمف إوحك، أج٤مم أطمد أو اًمٗمٓمر قمٞمد

 سمٞم٤مًٟم٤م- هذا يمت٧ٌم .اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ هق سمّمدده ٟمحـ وُم٤م اعمذيمقرة، ًمٚم٘م٤مقمدة شمٓمٌٞمً٘م٤م

 ؾمٞمٙمقن قمروم٦م يقم أن أقمٚمٜم٧م اًمًٕمقدي٦م احلٙمقُم٦م أن سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم -اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمألُم٤مٟم٦م وأداءً 

 قمكمّ  وشمقاردت صٞم٤مُمف، ذم اًمٜم٤مس وم٤موٓمرب ،شـه 3533» ؾمٜم٦م ُمقؾمؿ ذم اجلٛمٕم٦م يقم

ئر، ذم اًمٕمٚمؿ ـمالب سمٕمض ُمـ وسمخ٤مص٦م اًمٌالد، يمؾ ُمـ إؾمئٚم٦م  أضمٞمٌٝمؿ ومٙمٜم٧م اجلزا
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 اًم٘مقل ًمف ومٗمّمٚم٧م احل٤مومظ، سمٙمالم سمٕمْمٝمؿ ذًمؽ ذم ومراضمٕمٜمل شم٘مدم، ُم٤م سمخالص٦م

 وأطمده٤م ٟمٗمًف، احل٤مومظ ذيمره٤م اًمتل اًمرواي٤مت سمٌٕمض وذيمرشمف اًمٜمحق، هذا قمغم شمٗمّمٞماًل 

 هق أج٤مم ذم إٓ»: سمٚمٗمظ ًمف ؿم٤مهد وذم. شُمٕمف أج٤مم ذم إٓ وطمده، اجلٛمٕم٦م يقم.. »: سمٚمٗمظ

 وهبذه .اعمذيمقريـ واًم٘مٞمد اًم٘م٤مقمدة خي٤مًمػ احل٤مومظ ذيمره اًمذي وم٤مجلقاز. شأطمده٤م

 اًمٜمٝمل ذم آؿمؽماك طمٞم٨م ُمـ احلدي٨م هذا يِمٌف آظمر طمديًث٤م هٜم٤مك إن: أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم

 ،ش..قمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»: ط ىمقًمف وهق ومٞمف، اؾمتثٜم٤مء ُمع

 يمثػم قمغم هذا وم٠مؿمٙمؾ ،ش921 رىمؿ» شاإلرواء» ذم وخمرج ي٘مٞمٜم٤ًم، صحٞمح طمدي٨م وهق

 قمـ ومْماًل  اخل٤مص٦م، سمٕمض ُمـ ؿمديدة ُم٘م٤موُم٦م ًم٘مٞم٧ُم  وىمد وطمديًث٤م، ىمديًم  اًمٜم٤مس ُمـ

 ىمٞمد همػم آظمر ىمٞمًدا إًمٞمف ٟمْمٞمػ أن جيقز ومال اجلٛمٕم٦م، يمحدي٨م قمٜمدي وخترجيف اًمٕم٤مُم٦م،

 يِمٌف وم٢مٟمف :شُمٗمرًدا أو صٞم٤مم، ُمـ قم٤مدة ًمف يم٤مٟم٧م عمـ إٓ»: سمٕمْمٝمؿ يم٘مقل شاًمٗمروٞم٦م»

 ُمـ يمثػم وسملم سمٞمٜمل ضمرت وىمد .ىمٌحف خيٗمك وٓ احلٙمٞمؿ، اًمِم٤مرع قمغم آؾمتدراك

 أذيمرهؿ ومٙمٜم٧م اًم٘مقل، هذا طمقل قمديدة ُمٜم٤مىمِم٤مت واًمٓمٚم٦ٌم واًمديم٤مشمرة اعمِم٤ميخ

 يقم واومؼ إذا اخلٛمٞمس أو آصمٜملم يقم صقم وهق اًم٤ًمسمؼ، وسم٤معمث٤مل اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مًم٘م٤مقمدة

 دم٤موب هق هذا ُمقىمٗمٙمؿ أن هلؿ وم٠مبلم صٞم٤مُمف، قمـ ُمٜمٝمل اًمٕمٞمد يقم ومٞم٘مقًمقن قمٞمد،

 يقم صقم قمـ اًمٜم٤مهل احلدي٨م هذا ذم ُمٕمٝم٤م شمتج٤موسمقن ٓ ومٚممذا اًم٘م٤مقمدة، ُمع ُمٜمٙمؿ

سًم٤م: حُيػمون ومال! اًم٧ًٌم؟  ويمٜم٧م ظمػًما، اهلل ضمزاهؿ أنّمٗمقا  وم٘مد ُمٜمٝمؿ ىمٚمٞماًل  إٓ ضمقا

 أو قمروم٦م يقم ذم اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم شمرك ُمٕمٜمك ًمٞمس سم٠منف وأبنمهؿ أـمٛمئٜمٝمؿ أطمٞم٤مًٟم٤م

 اإِليمن مت٤مم ُمـ هق سمؾ إقممل، ومْم٤مئؾ ذم اًمزهد سم٤مب ُمـ أنف ُمثاًل  قم٤مؿمقراء

 إٓ وضمؾ قمز هلل ؿمٞمًئ٤م شمدع ًمـ إٟمؽ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمع واًمتج٤موب

 حت٧م صحٞمح سمًٜمد شاًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم خمرج وهق. شُمٜمف ًمؽ ظمػم هق ُم٤م سمف اهلل سمدًمؽ

 سمحدي٨م اًم٧ًٌم طمدي٨م قم٤مرض اعمٜم٤مىمِملم سمٕمض يم٤من وىمد هذا:ش. 4 رىمؿ» احلدي٨م

: ٟم٘مقل سم٠من وذًمؽ هلل، واحلٛمد شمٕم٤مرض ٓ أن زم ومٌدا ذًمؽ، ذم ومت٠مُمٚم٧م هذا، اجلٛمٕم٦م

 ًمٞمٜمجق قمٚمٞمف ومرض وهذا اًم٧ًٌم، يّمقم أن ومٕمٚمٞمف اخلٛمٞمس دون اجلٛمٕم٦م يقم ص٤مم ُمـ

 ذم  ط ىمقًمف قمٛمقم ذم داظمؾ احل٤مًم٦م هذه ذم ومٝمق اجلٛمٕم٦م، ًمٞمقم اإِلومراد خم٤مًمٗمتف إصمؿ ُمـ

 وهق اجلٛمٕم٦م ص٤مم عمـ هق إٟمم هذا وًمٙمـ .شقمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ»: اًم٧ًٌم طمدي٨م
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 قمغم يم٤من ُمـ أُم٤م ذيمرٟم٤م، يمم ُمٕمف اخلٛمٞمس ص٤مم يٙمـ ول إومراده، قمـ اًمٜمٝمل قمـ هم٤مومؾ

 يٗمرض أو جي٥م ٓ ُم٤م يّمقم احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنف يّمقُمف: أن ًمف ومٚمٞمس سم٤مًمٜمٝمل: قمٚمؿ

 إذا قمم اجلقاب يٕمرف وُمٜمف اعمذيمقر، اًمٕمٛمقم حت٧م -هذه واحل٤مًم٦م- يدظمؾ ومال قمٚمٞمف،

 يقم ذًمؽ واومؼ ًمق يمم شم٘مدم، يمم إومراده جيقز ومال ومْمٞمؾ، يقم ُمع اجلٛمٕم٦م يقم اشمٗمؼ

 يقم صٞم٤مم يٙمثر ط يم٤من»: طمدي٨م وأُم٤م .قمٚمٞمف ومرًو٤م ذًمؽ ًمٞمس ٕنف اًم٧ًٌم:

 شاًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم ذًمؽ سمٞم٤من شمقًمٞم٧م وىمد إؾمٜم٤مده، ىمٌؾ ُمـ يّمح ٓ أنف شمٌلم وم٘مد ،شاًم٧ًٌم

 واقمٚمؿ .احل٘مٞم٘م٦م قمغم اًمقىمقف ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف اًمث٤مًم٨م، اعمجٚمد ُمـ ش3199» سمرىمؿ

 وهؿ- هٜم٤مك واحلٗم٤مظ إئٛم٦م ُمـ ذيمرهؿ شم٘مدم ُمـ شمّمحٞمح ُمع احلدي٨م هذا أن

 شمّمحٞمحٝمؿ أىمر وُمـ واًمذهٌل، واحل٤ميمؿ طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ ُمًٚمؿ اإِلُم٤مم

 ش5/6111» شومتحف» ذم واًمٕمً٘مالين ،شري٤موف» ذم واًمٜمقوي ،شؾمٜمٜمف» ذم يم٤مًمٌٞمٝم٘مل

 يمم اًمرهم٤مئ٥م صالة سمدقمٞم٦م قمغم سمف اطمت٩م ممـ يمثػم وهمػمهؿ ش5/634» ششمٚمخٞمّمف»و

 ذم وم٠مورده- يمٕم٤مدشمف شاعمٜم٤من قمٌد طم٤ًمن» اعمدقمق ظم٤مًمٗمٝمؿ وم٘مد يمٚمف ذًمؽ ُمع -ي٠ميت

 ومٞمٝم٤م اًمتل واعمخ٤مًمٗم٤مت اًمٓم٤مُم٤مت سمٕمض وسمٞم٤من قمٚمٞمٝم٤م، اًمٙمالم ؾمٌؼ اًمتل شوٕمٞمٗمتف»

 طمًٞمٜم٤ًم أن سمدقمقى إي٤مه زرقم٦م وأيب طم٤مشمؿ أيب سم٢مقمالل ُمتِمًٌث٤م - ش31» آؾمتدراك حت٧م

 قمٜمف، ؾمػميـ اسمـ قمـ طم٤ًمن سمـ هِم٤مم قمـ روايتف ذم هريرة أيب ذيمر ذم وهؿ اجلٕمٗمل

 يمذا وهمػممه٤م وهِم٤مم أجقب رواه. هريرة أبق ومٞمف ًمٞمس ُمرؾمؾ ؾمػميـ اسمـ قمـ هق وإٟمم

 هِم٤مم رواي٦م ٕن ظمٓم٠م: وأفمٜمف ،شوهِم٤مم»: شطم٤مشمؿ أيب اسمـ قمٚمؾ» ذم وىمع يمذا .ُمرؾمؾ

 ذيمره٤م ويمذًمؽ شم٘مدم، يمم طمديثف ظمرج ممـ وهمػمه ُمًٚمؿ قمٜمد هريرة أيب قمـ ُمًٜمدة

 ٓ مم٤م هريرة أيب قمـ إؾمٜم٤مده ذم طمًلم ومتقهٞمؿ أُمر: ُمـ يٙمـ وُمٝمم .قمروم٧م يمم اعمزي

 اسمـ قمـ إطمقل ؾمٚمٞممن سمـ قم٤مصؿ أجًْم٤م وصٚمف وم٘مد سمف، يتٗمرد ل ٕنف ًمف: وضمف

 ُمـ اٟمت٘م٤مل ٕنف يي: ٓ ؿمٙمكم اظمتالف وهذا. اًمدردا أيب قمـ»: ىم٤مل ًمٙمٜمف ؾمػميـ:

 يمٚمٞمٝمم، قمٜمٝمم شمٚم٘م٤مه ؾمػميـ اسمـ يٙمقن أن اطمتمل ُمع قمدول، ويمٚمٝمؿ آظمر، إمم صح٤ميب

 اًمث٘م٦م ؾمػميـ اسمـ ُمثؾ قمغم سمٙمثػم ذًمؽ وًمٞمس هذا، قمـ وشم٤مرة هذا قمـ شم٤مرة يرويف ومٙم٤من

ئٞمؾ صمٜم٤م: قم٤مُمر سمـ أؾمقد صمٜم٤م: ىم٤مل ش2/555» أمحد أظمرضمف .اًمث٧ٌم  .سمف قم٤مصؿ قمـ إها

 وهذاش. 356-6/353» شاًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف إؾمقد ـمريؼ وُمـ
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 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مد

 وم٘مط، اًمٜم٤ًمئل رواي٦م ُمـ ش8/616/31926» شحتٗمتف» ذم اعمزي احل٤مومظ وذيمره

 أن يٕمٜمل أنف ذم فم٤مهر وهذا .شؾمػميـ اسمـ قمـ أجقب قمـ ُمٕمٛمر وشم٤مسمٕمف» :قم٘مٌٝم٤م وىم٤مل

 هذا وم٤مطمٗمظ اًمدرداء، أيب قمـ ُمًٜمًدا ؾمػميـ اسمـ قمـ روايتف ذم قم٤مصًم  شم٤مسمع ىمد أجقب

 صمؿ هريرة، أيب قمـ ؾمػميـ اسمـ قمـ اعمًٜمدة هِم٤مم رواي٦م إمم احل٤مومظ أؿم٤مر صمؿ .ي٠ميت ح٤م

 :وىم٤مل .شط اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمض قمـ ؾمػميـ اسمـ قمـ هِم٤مم قمـ وروي» :ىم٤مل

 ط اًمٜمٌل أن ؾمػميـ سمـ حمٛمد قمـ قمٌٞمد سمـ ويقٟمس قمقن واسمـ أجقب قمـ وروي»

 هذا أجقب ورواي٦م هريرة، أب٤م يذيمروا ل أرؾمٚمقه أهنؿ: يٕمٜمل: ىمٚم٧م .شاًمدرداء ٕيب ىم٤مل

 وقمٜمف ،ش5/679/7811» شاعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد وقمٜمف ُمٕمٛمر، قمٜمف يروهي٤م إٟمم

 إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق رواي٦م ُمـ وهل ،ش628-2/627» شاًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم اًمٓمؼماين

 اًمرزاق قمٌد ُمـ ؾمٛمع اًمدسمري ٕن ُمٕمروف: يمالم وومٞمٝم٤م اًمرزاق، قمٌد قمـ اًمدسمري

 ًمرواي٦م اعمت٤مسمٕم٦م أجقب قمـ إومم ُمٕمٛمر رواي٦م ظمالف قمغم وهل ؾمٜملم، ؾمٌع اسمـ وهق

 ومٝمل قمقن اسمـ رواي٦م وأُم٤م .ومتذيمر اعمزي: قمـ شم٘مدم يمم اعمًٜمدة ؾمػميـ اسمـ قمـ قم٤مصؿ

 ؾمػميـ اسمـ قمـ صحٞمح سمًٜمد ؾمٕمد اسمـ رواي٦م ُمـ احلدي٨م حت٧م هٜم٤مك اعمت٘مدُم٦م

 وصٚمٝم٤م، ُمـ قمغم أىمػ ومٚمؿ قمٌٞمد سمـ ٟمسيق رواي٦م وأُم٤م .احلدي٨م ؾم٥ٌم وومٞمف ُمرؾماًل،

  .إومم ُمٕمٛمر رواي٦م ويمذا

 جلٝمٚمٜم٤م- آقمت٤ٌمر قملم ُمـ اًمروايتلم ه٤مشملم أؾم٘مٓمٜم٤م إذا: أىمقل وم٢مين اًمتح٘مٞمؼ هذا وقمغم

 وإذا واعمرؾمؾ، اعمًٜمد ُمـ ًمٙمؾ ُمٕمروومت٤من روايت٤من ًمديٜم٤م يٌ٘مك وم٢مٟمف -إًمٞمٝمم اإلؾمٜم٤مد سمح٤مل

 وإظمرى صحٞمح٦م، وم٘مط إطمدامه٤م اعمرؾمؾ وروايتل صحٞمحت٤من، اعمًٜمد روايتل أن شمذيمرٟم٤م

 احلدي٨م أن ومٞمف ظمٗم٤مء ٓ سمقوقح يؽمضمح -سم٤مًمدسمري اعمٕمٚمقًم٦م أجقب رواي٦م وهل- وٕمٞمٗم٦م

 ومروٜم٤م ًمق طمتك اعمًٜمد سم٠مرضمحٞم٦م أىمقل أن أؾمتٓمٞمع سمؾ اًمدرداء، وأيب هريرة أيب قمـ ُمًٜمد

 ُمثؾ ذم ُم٘مٌقًم٦م وهل صم٘متلم، ُمـ زي٤مدة ُمٕمف اعمًٜمد ٕن أجًْم٤م: اعمرؾمٚم٦م أجقب رواي٦م صح٦م

 ًمألطم٤مدي٨م اعمْمٕمػ- اًمًٜم٦م قمغم اجل٤مين هذا ومٕمؾ ُم٤مذا أن ومٚمٜمٜمٔمر .اشمٗم٤مىًم٤م احل٤مًم٦م هذه

 اًمٕمٚمؿ هذا ذم ُم٘مٚمد همػم حم٘مؼ أنف ٟمٗمًف ًمٞمٔمٝمر ًمٚمٕمٚمؿ: ويمتؿ ًمٚمح٘م٤مئؼ ىمٚم٥م ُمـ -اًمّمحٞمح٦م

ًٓ  :اجلٚمٞمؾ  وٕمػ يمتؿ: صم٤مٟمٞم٤ًم !اعمزي ذيمره٤م اًمتل أجقب قمـ إومم ُمٕمٛمر رواي٦م يمتؿ: أو
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 ُمـ قم٤مدة يْمٕمػ وهق قمٜمف، اًمدسمري رواي٦م ُمـ أهن٤م يٕمٚمؿ وهق أجقب، قمـ إظمرى روايتف

 أيب قمـ اعمًٜمدة اًمرواي٦م إؾمٜم٤مد صح٦م دم٤مهؾ: صم٤مًمًث٤م !هيقى ٓ ُم٤م روى إذا سمٙمثػم ُمٜمف أوصمؼ هق

 هريرة، أيب ًمرواي٦م ذيمرٟم٤م ُمـ شمّمحٞمح قمـ شمٖم٤مومؾ: راسمًٕم٤م !ويمٗمك ًمٚمٜم٤ًمئل ومٜمًٌٝم٤م اًمدرداء

 اعمحت٩م ًمّمح٦م اعمًتٚمزم -إًمٞمف اإِلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م يمم- اًمٕمٚممء ُمـ سمف اطمت٩م ُمـ اطمتج٤مج وقمـ

 هذه يمراه٦م قمغم اًمٕمٚممء سمف واطمت٩م» :شُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي اإِلُم٤مم وم٘م٤مل خيٗمك، ٓ يمم سمف

 ش..ُمٜمٙمرة سمدقم٦م وم٢مهن٤م وخمؽمقمٝم٤م، واوٕمٝم٤م اهلل ىم٤مشمؾ اًمرهم٤مئ٥م، شمًٛمك اًمتل اعمٌتدقم٦م اًمّمالة

 اًمٜمٔمر يٚمٗم٧م مم٤م وإن .وأىمروه وهمػممه٤م واًمِمقيم٤مين اًمّمٜمٕم٤مين قمٜمف وٟم٘مٚمف اًمٓمٞم٥م، يمالُمف إًمخ

 سمذيمر يمالُمف خيتؿ وٕمٗمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م ضمؾ ذم اًمرضمؾ أن اًم٤ٌمطم٨م اٟمت٤ٌمه ويًؽمقمل

 شمٕمٚمٞم٘م٤مت ذم رأج٧م ُم٤م ًمٙمثرة ُمٜمف ذًمؽ راسمٜمل وىمد اًمتْمٕمٞمػ، قمغم إي٤مه ؿمٕمٞم٥م اًمِمٞمخ ُمقاوم٘م٦م

 آؾمتدرايم٤مت سمٕمض ذم ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م وىمد- إًمٞمف يٜم٥ًم ُم٤م ظمالف اًمِمٞمخ

 سم٘مقًمف شطم٤ٌمن اسمـ صحٞمح.. » ذم قمٚمٞمف اًمِمٞمخ قمٚمؼ وم٘مد احلدي٨م، هذا ذًمؽ وُمـ -اعمت٘مدُم٦م

 ظمزيٛم٦م واسمـ ُمًٚمؿ سمرواي٦م ظمرضمف صمؿ .ش..صم٘م٤مت رضم٤مًمف صحٞمح إؾمٜم٤مده». ش8/177»

 ُم٤ًميرة شمّمحٞمحف قمـ اًمِمٞمخ شمراضمع هؾ أدري ومال اًمذهٌل، وُمقاوم٘م٦م احل٤ميمؿ وشمّمحٞمح

 قمٜمف ؾمتٙمِمػ ُم٤م ذًمؽ! عمقىمٗمف؟ شم٘مقي٦م ي٘مؾ ل ُم٤م ؿمٞمخف قمغم ىم٤مل هذا أن أم ًمتٚمٛمٞمذه: ُمٜمف

 اًمتل- اًمٔم٤مهرة وإوه٤مم اًمٕمجٞم٦ٌم اعمٗم٤مرىم٤مت ُمـ وإن. ش3» شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًم٘م٤مدُم٦م إج٤مم

 اسمـ حلدي٨م ؿمٕمٞم٥م اًمِمٞمخ ٟم٦ًٌم -اًمّمٜم٤مقم٦م هذه ذم ُمٌتدًئ٤م يم٤من ُمـ إٓ ُمثٚمٝم٤م ذم ي٘مع ٓ

 شاًمًػم» ذم اعمرؾمؾ هذا اًمذهٌل ذيمر وم٘مد! ضمحٞمٗم٦م أيب قمـ اًمٌخ٤مري ًمرواي٦م اعمرؾمؾ ؾمػميـ

 ش5/3/23» ؾمٕمد واسمـ. .ش2/555» أمحد أظمرضمف» :خترجيف ذم اًمِمٞمخ وم٘م٤مل ،ش3/451»

، ًٓ  وًمٞمس اعمٓمقل، ًمٗمٔمف وؾم٤مق ،ش..ضمحٞمٗم٦م أيب قمـ.. شاًمّمقم» ذم ٟمحقه واًمٌخ٤مري ُمٓمق

 يمم أجًْم٤م ُمرؾمؾ أمحد قمٜمد احلدي٨م أن أوهؿ أظمرى ضمٝم٦م وُمـ! اعمرؾمؾ ذم مم٤م يمٚمٛم٦م وٓ ومٞمف

 جيٕمٚمٜمل اًمقاهل اًمتخري٩م هذا وُمثؾ! هريرة أيب قمـ ُمًٜمد هق وإٟمم ؾمٕمد، اسمـ قمٜمد هق

 سم٘مٚمؿ هل وإٟمم ًمف، ًمٞم٧ًم ؿمٕمٞم٥م ًمٚمِمٞمخ ُمٜمًقسم٦م ٟمراه٤م اًمتل اًمتخرجي٤مت ُمـ يمثػًما  أن أقمت٘مد

 قمغم اعمٕمٚمؼ وُمثٚمف هذا، يمح٤ًمن قمٜمدهؿ قمٚمؿ ٓ ممـ يده حت٧م يتدرب ُمـ سمٕمض

 ُمقارد» ًمٙمت٤مب حت٘مٞم٘مل أثٜم٤مء زم شمٌٞمٜم٧م- يمثػمة أوه٤مم قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف ومٗمل ،شاإِلطم٤ًمن»

 ٕهن٤م ؿمٕمٞم٥م: اًمِمٞمخ ُمـ شم٘مع أن اؾمتٌٕمدت -اهلل ؿم٤مء إن آٟمتٝم٤مء وؿمٞمؽ وهق ،شاًمٔمٛمآن
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 ؾمٗمٞم٤من رواي٦م ُمـ ش1/54» شؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ» ذم احلدي٨م رأج٧م صمؿ !ُمٙمِمقوم٦م أوه٤مم

 يمم ؾمػميـ اسمـ قمغم ُمقىمقوًم٤م احلدي٨م ومذيمر. ش..ختّمقا  ٓ» :ىم٤مل ؾمػميـ اسمـ قمـ قم٤مصؿ قمـ

 زي٤مدة أن ذيمره ؾمٌؼ ح٤م وُمرؾماًل: ُمًٜمًدا اعمرومقع سمف يٕمؾ ٓ وًمٙمٜمف صحٞمح: وإؾمٜم٤مده شمرى،

 ومٞمٕمؾ اًمٕمٚمؿ هبذا آظمر ضم٤مهؾ قمٚمٞمف يٕمثر أن ظمِمٞم٦م هذا أذيمر أن وم٠مطم٧ٌٌم .ُم٘مٌقًم٦م اًمث٘م٦م

 ورود ذم همراسم٦م ٓ أنف إُمر: وطم٘مٞم٘م٦م !سم٤مإلرؾم٤مل طم٤ًمن أقمٚمف يمم اعمقىمقف هبذا احلدي٨م

 واطمد واًمراوي ُمقىمقوًم٤م، وشم٤مرة ُمرؾماًل، وشم٤مرة ُمًٜمًدا، شم٤مرة خمتٚمٗم٦م: وضمقه قمغم احلدي٨م

 اظمتّم٤مًرا، شم٤مرة يرؾمٚمف وىمد ومٞمًٜمده، أطمٞم٤مًٟم٤م اًمراوي يٜمِمط ىمد ٕنف وذًمؽ هٜم٤م، ؾمػميـ يم٤مسمـ

 ومال سم٤مًمرومع ُمٕمروف احلدي٨م سم٠من ؿمٕمقره اًم٥ًٌم يٙمقن وىمد ُمقىمقوًم٤م، ومٞمذيمره يٜمِمط ٓ وىمد

 ًمٚم٧ٌم اعمًقغ اًمؽمضمٞمح إمم اعمّمػم احل٤مًم٦م هذه ذم واًمٕمؼمة سمرومٕمف، ًمٚمتٍميح ضورة يرى

 ح٤م دوٟمف ُم٤م يٜم٤مومِف ل إول شمرضمح وم٢مذا ُمقىمقف، أو ُمرؾمؾ، ُمرومقع أو ُمًٜمد، ُمرومقع سم٠منف

 ُم٤م اًمًٚمػ قمٜمد وؿمٝمرشمف احلدي٨م صح٦م ي١ميمد مم٤م وإن .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل. ذيمرت

 خيّمقا  أن يٙمرهقن يم٤مٟمقا » :ىم٤مل -اًمٜمخٕمل يزيد اسمـ وهق - إسمراهٞمؿ قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

  .صم٘م٤مت ورضم٤مًمف .شسم٤مًمّمالة يمذًمؽ واًمٚمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م يقم

 (.719-716 /6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

  افدهر صقم حتريؿ

 وقم٘مد -هٙمذا ضمٝمٜمؿ قمٚمٞمف وٞمِّ٘م٧م اًمدهر: ص٤مم ُمـ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل

 ش.-شمًٕملم

 طمزم اسمـ ىم٤مل وسمف اًمدهر، صقم حتريؿ ذم اًمدًٓم٦م فم٤مهر احلدي٨م [:اإلمام ؿال]

 اًمدهر: ص٤مم ُمـ: »ط سم٘مقًمف أجْم٤مً  ذًمؽ قمغم واؾمتدل ،ش32 -7/36ش »اعمحغم» ذم

 وسمخ٤مص٦م سمت٠مويٚمٝمم، دًٓمتٝمم رد ذم اًمٕمٚممء ُمـ يمثػم شمٙمٚمػ وًم٘مد ش.أومٓمر وٓ ص٤مم ومال

! واًمتنميؼ اًمٕمٞمد أج٤مم ومٞمف اًمذي اًمدهر ص٤مم ُمـ قمغم طم٤ٌمن اسمـ محٚمف وم٘مد ُمٜمٝمم: إول

ًمف ُمـ وأؾمقأُمٜمف  ظمزيٛم٦م اسمـ طمٙم٤مه شيدظمٚمٝم٤م ٓ طمتك ضمٝمٜمؿ قمٜمف ُوٞمُِّ٘م٧م» :سم٘مقًمف شم٠موَّ

 أُم٤م .ويمذب ًمٙمٜم٦م وهذه» :سم٘مقًمف هرد ذم طمزم اسمـ أطمًـ وًم٘مد اعمزين قمـ وهمػمه



 59 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمّمٞم٤مم اعمٜمٝمل قمٜمف

 وم٢مٟمم اًمٙمذب: وأُم٤م ش.قمٚمٞمف: »ي٘مؾ ول ،شقمٜمف وٞم٘م٧م: »ًم٘م٤مل هذا: أراد ًمق وم٢مٟمف اًمٚمٙمٜم٦م:

 يمٚمٛم٦م قمغم قمٚم٘متف يمٜم٧م ُم٤م واٟمٔمر ش.صقُمف قمـ واًمٜمٝمل اًمتِمديد قمغم يمٚمٝمؿ رواشمف أورده

 ش. 1/135ش »ظمزيٛم٦م اسمـ صحٞمح» ذم اعمزين

 (.233/ 7/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ظؾقف كقح صقام حديث وتضعقػ افدهر صقام ظـ افـفل

 فؾدهر افسلم

 يقم إٓ اًمدهر واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٟمقح ص٤مم[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 .وٕمٞمػ .شإوحك ويقم اًمٗمٓمر

 ىمٌٚمٜم٤م، ُمـ ذيٕم٦م ُمـ ٕنف سمف اًمٕمٛمؾ جيز ل ًمقصح احلدي٨م إن صمؿ: [اإلُم٤مم ىم٤مل]

 صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمك صم٧ٌم وىمد ؾمٞمم وٓ قمٜمدٟم٤م، اًمراضمح هق ُم٤م قمغم ًمٜم٤م ذيٕم٦م ًمٞم٧ًم وهل

 ل أنف وددت» :اًمدهر يّمقم رضمؾ ذم ط ىم٤مل طمتك ط قمٜمف طمدي٨م ُم٤م همػم ذم اًمدهر

 .صحٞمح سمًٜمد ،ش165/  3» اًمٜم٤ًمئل رواه .شاًمدهر يٓمٕمؿ

 (.229/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ظـف ادـفل افقصال

 ؟يٗمٓمر أن دون واطمداً  يقُم٤م يقاصؾ أن جيقز وهؾ ،قمٜمف اعمٜمٝمل اًمقص٤مل هق ُم٤م :اًم١ًمال

 وىم٤مل اًمقص٤مل، قمـ هنك ط  اًمرؾمقل إن: ىمٚمٜم٤م قمٜمف، اًمٙمالم ؾمٌؼ هذا: اجلقاب

 . سمس اًمًحقر إمم اًمًحقر، ومٛمـ سمد وٓ يم٤من وم٢من

 . (:..2 :51/ 39/ واًمٜمقر اهلدى) 



 41 اًمّمٞم٤مم اعمٜمٝمل قمٜمف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 تقرست ثؿ افؽػارة ظـ وظجز رمضان هنار يف أهؾف جامع مـ

 ذفؽ بعد فف

 اعمٕمٚمقم وم٢من اًمٙمٗم٤مرة: قمـ وقمجز رُمْم٤من، ذم أهٚمف اإلٟم٤ًمن ضم٤مُمع إذا : اًم١ًمال

 .شمً٘مط أهن٤م

 ؟اًمدًمٞمؾ هق ومم وضم٧ٌم وإذا اًمٙمٗم٤مرة، دم٥م ومٝمؾ سمٕمد، ومٞمم اؾمتٓم٤مع إذا وًمٙمـ 

 ايش؟ اعمٕمٚمقم ُمـ ىم٤مل إيش هق :اجلقاب

 ..شمً٘مط أهن٤م اعمٕمٚمقم وم٢من: اعمداظمٚم٦م

 .دم٥م أهن٤م اعمٕمٚمقم شمً٘مط، أهن٤م اعمٕمٚمقم ُمش: اًمِمٞمخ

سمٜم٤م سمٕمد، ومٞمم اؾمتٓم٤مع صمؿ يًتٓمع ل أنف يٕمٜمل ؾم١مال أجْم٤م: واذاً    ل يم٤من إذا ومجقا

َُم٧م ومم يًتٓمع ٜمَّك إذا أُم٤م رىمٌتف، ذم ُمتٕمٚم٘م٦م ومتٔمؾ ُمٓمٚم٘م٤م، يمٗم٤مرة ىُمدِّ ًَ  شمًٜمك يمم ًمف شَم

 ُيَٙمٗمر سم٠من  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل وأُمره رُمْم٤من ذم زوضمتف ضم٤مُمع اًمذي اًمرضمؾ ًمذًمؽ

 ىم٤مل ُمًٙمٞمٜم٤م ؾمتلم سم٢مـمٕم٤مم وأُمره اًمّمٞم٤مم، اؾمتٓمٞمع ُم٤م وم٘م٤مل ُمتت٤مسمٕملم، ؿمٝمريـ سم٤مًمّمٞم٤مم

 قمنم َخ٦ًم ٟمحق وم٠مقمٓم٤مه  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ضم٤مء صمؿ ُمٜمل، أوم٘مر سمتٞمٝم٤م ٓ سملم ُم٤م

 ٟمٗمًؽ قمغم أنٗمؼ: إذاً  ىم٤مل، ُمٜمل، أوم٘مر[ أقمغم: ىم٤مل] سمف، شمّمدق وىم٤مل اًمتٛمر ُمـ ص٤مقم٤م

ر، اقمُتؼمأنف ُمٕمٜم٤مه ومٝمذا وقمٞم٤مًمؽ،  اعم٠ًمخ٦م ومٌ٘مٞم٧م يٙمٗمر ل أنف اًم١ًمال يم٤من وم٢مذا يَمٗمَّ

 .سمرىمٌتف ُمتٕمٚم٘م٦م

 .شمً٘مط ٓ اًمٙمٗم٤مرة :اعمداظمٚم٦م

 .شمً٘مط ٓ: اًمِمٞمخ

 .اًم٘مدرة طم٤مًم٦م ذم دم٥م سمؾ :اعمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ اؾمتٓم٤مقم٦م،: اًمِمٞمخ

 . (:..2 :51/ 39/ واًمٜمقر اهلدى)



 43 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمّمٞم٤مم اعمٜمٝمل قمٜمف

 افسلم ظؾقف داود هدي ظذ افدهر كصػ صقام جقاز

 متصلً  وفقس

 ًمٚمٜمٌل ىمٞمؾ: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمؾ قمـ ذطمٌٞمؾ، سمـ قمٛمرو قمـ

: ىم٤مل ومثٚمثٞمف؟: ىم٤مًمقا  شاًمدهر يٓمٕمؿ ل أنف وددت»: وم٘م٤مل اًمدهر؟ يّمقم رضمؾ: ط

 اًمّمدر؟ وطمر يذه٥م سمم أظمؼميمؿ أٓ»: ىم٤مل صمؿ. شأيمثر»: ىم٤مل ٜمّمٗمف؟وم: ىم٤مًمقا  شأيمثر»

 ش.صحٞمح» .اًمٜم٤ًمئل رواه. شؿمٝمر يمؾ ُمـ أج٤مم صمالصم٦م صقم

 يند يم٤من إذا هق إٟمم ٟمّمٗمف صٞم٤مم ذقمٞم٦م سمٕمدم اعم٘مّمقد ًمٕمؾ: أىمقل: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 ذم يمم اًمّمٞم٤مم أومْمؾ وم٢مٟمف يقُم٤ًم، وأومٓمر يقُم٤مً  ص٤مم ًمق ُم٤م سمخالف يٗمٓمر، ٓ ومٞمف اًمّمقم

 ومت٠مُمٚمفش اًمدهر ٟمّمػ داود صقم»: ًمف رواي٦م ذم وعمًٚمؿ ؾمٞمم وٓ سمٕمده، أيت  احلدي٨م

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمًٜمدي إًمٞمف ذه٥م ح٤م ظمالوم٤مً  احلديثلم: سملم شمٕم٤مرض ٓ أنف ًمؽ يتٌلم ضمٞمدًا،

 (3/551 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ) 

 افسحقر إػ افسحقر مـ افصقام مقاصؾة جقاز

 .شحوو إمم ووح ُمـ صقُمقا [: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]



 46 اًمّمٞم٤مم اعمٜمٝمل قمٜمف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 :شاًمٜمٝم٤مي٦م» وذم. شاًم٘م٤مُمقس» ذم يمم اًمّمٌح سمٞم٤مض حمريم٦م شووح»: ىمقًمف :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 احلدي٨م ؾمٞم٤مق ٕن اًمقضمف وهق اهلالل إمم اهلالل ُمـ: وىمٞمؾ. اًمْمقء إمم اًمْمقء ُمـ أي»

 هبذا احلدي٨م أر ل: ىمٚم٧م .شيقُم٤م صمالصملم اًمٕمدة وم٠ممتقا  قمٚمٞمٙمؿ ظمٗمل وم٢من»: ومت٤مُمف قمٚمٞمف، يدل

 ُمـ صقُمقا : اعمٕمٜمك أن - أقمٚمؿ واهلل - أراه وم٤مًمذي وإٓ اًمقضمف، ومٝمق سمف، صح وم٢من اًمتمم،

 طمدي٨م ذم سحي٤م هذا ضم٤مء وىمد سمٞمٜمٝمم، ُم٤م اًمّمٞم٤مم ُمقاصٚم٦م هلؿ أضم٤مز. اًمًحقر إمم اًمًحقر

 ومٚمٞمقاصؾ يقاصؾ أن أراد إذا وم٠مجٙمؿ شمقاصٚمقا، ٓ»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن اخلدري ؾمٕمٞمد أيب

 وهق وهمػممه٤م، ظمزيٛم٦م واسمـ شخمتٍمه – 926 - رىمؿ» اًمٌخ٤مري أظمرضمف. شاًمًحر طمتك

 . ش6155» شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج

 (.443/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 برمضان صعبان صقام وصؾ حؽؿ

 يّمٚمف يم٤من ؿمٕم٤ٌمن إٓ شم٤مًُم٤م ؿمٝمًرا  اًمًٜم٦م ذم يّمقم ل ط اًمٜمٌل أن طمدي٨م: ُمداظمٚم٦م

 .سمرُمْم٤من

 اًم١ًمال؟ ُم٤م! ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

 سمٞمٜمٝمؿ؟ يٗمّمؾ ُم٤م: يٕمٜمل سمرُمْم٤من ؿمٕم٤ٌمن اًمّمقم يّمؾ: اًم١ًمال: ُمداظمٚم٦م

 قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ـمريؼ ُمـ إطم٤مدي٨م سمٕمض وذم: يٕمٜمل هذا احلدي٨م ٓ،: اًمِمٞمخ

 أفمـ وم٤مًمذي ىمٚمٞماًل، إٓ ؿمٕم٤ٌمن يّمقم يم٤من.. يمٚمف ؿمٕم٤ٌمن يّمقم يم٤من: قمٜمٝم٤م اهلل رض

 ومال ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمٜمّمػ يم٤من إذا: »آظمر سمحدي٨م احلدي٨م هذا قمٚمٞمؽ يِمٙمؾ ىمد أنف

 يم٤من ُمـ أُم٤م صٞم٤مم، ُمـ قم٤مدة ًمف يٙمـ ل ُمـ قمغم حمٛمقل هذا ًمٙمـش رُمْم٤من طمتك صقم

 أُم٤م ؿمٕم٤ٌمن، صٞم٤مم قم٤مدة ًمف يم٤من إن سمرُمْم٤من يّمٚمف أن ومٞمجقز ؿمٕم٤ٌمن صٞم٤مم ُمـ قم٤مدة ًمف

 سملم إُمريـ؟ سملم ومرىمتؿ ُمنموع، همػم ومٝمذا سمرُمْم٤من سمقصٚمف ؿمٕم٤ٌمن صقم يت٘مّمد أن

 قمزم ذوي ٟم٤مس إمم حيت٤مج ومٝمذا سمرُمْم٤من ومٞمقصٚمف ؿمٕم٤ٌمن يّمقم أن قم٤مدة ًمف يٙمقن أن

 أن شم٘مّمد ؿمٕم٤ٌمن دظمؾ وم٢مذا ؿمٕم٤ٌمن ُمـ صٞم٤مم ُمـ قم٤مدة ًمف ًمٞمس ُمـ أُم٤م وٟمِم٤مط، وىمقة



 41 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمّمٞم٤مم اعمٜمٝمل قمٜمف

 يم٤من إذا: »آٟمًٗم٤م ذيمرشمف اًمذي سم٤محلدي٨م اعم٘مّمقد هق ومٝمذا سمرُمْم٤من ًمٞمّمٚمف ؿمٕم٤ٌمن يّمقم

 ش.صٞم٤مم ُمـ قم٤مدة ًمف يٙمقن أن إٓ رُمْم٤من، طمتك صقم ومال ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمٜمّمػ

 (11:11:11( /3) راسمغ ومت٤موى) 





 السبت صياً





 47 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 افػريضة ؽر يف افسبت صقام حؽؿ

 .صحٞمح ش.قمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»: طمدي٨م

 .ُمٜمًقخ طمدي٨م وهذا: داود أبق ىم٤مل

 قم٤ٌمس اسمـ أن»: قم٤ٌمس اسمـ ُمقمم يمري٥م طمدي٨م قمٜمده اًمٜمًخ دًمٞمؾ وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 يم٤من إج٤مم أى: أؾم٠مخٝم٤م ؾمٚمٛم٦م أم إمم سمٕمثقٟمك ط اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ وٟم٤مؾم٤م

 إًمٞمٝمؿ ومرضمٕم٧م ،وإطمد اًم٧ًٌم يقم: ىم٤مًم٧م ًمّمٞم٤مُمٝم٤م؟ أيمثر ط اهلل رؾمقل

 رم هذا إًمٞمؽ سمٕمثٜم٤م إٟم٤م: وم٘م٤مًمقا  إًمٞمٝم٤م سم٠ممجٕمٝمؿ وم٘م٤مُمقا  ،ذًمؽ أنٙمروا ومٙم٠مهنؿ ،وم٠مظمؼمهتؿ

 يّمقم يم٤من ُم٤م أيمثر ط اهلل رؾمقل إن ،صدق: وم٘م٤مًم٧م ،يمذا: ىمٚم٧م أنؽ وذيمر ،يمذا

 أن أريد وأن٤م ،ًمٚمٛمنميملم قمٞمدان إهنم ي٘مقل ويم٤من ،وإطمد اًم٧ًٌم إج٤مم ُمـ

 .اًمذهٌك وواوم٘مف. شصحٞمح إؾمٜم٤مده»: وىم٤مل واحل٤ميمؿ طم٤ٌمن اسمـ أظمرضمف. شأظم٤مًمٗمٝمؿ

 اًمراضمح وهق شاًمقؾمٓمك إطمٙم٤مم» رم إؿمٌٞمغم احلؼ قمٌد اإلؾمٜم٤مد هذا ووٕمػ: ىمٚم٧م

 .شإًمػ سمٕمد» شاًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م» رم سمٞمٜمتف يمم طم٤مًمف يٕمرف ٓ ُمـ ومٞمف ٕن ،قمٜمدى

 ادقمك ح٤م سمف يٕم٤مرض أن وٓ سمن اسمـ حلدي٨م ٟم٤مؾمخ٤م يٕمتؼم أن يّمٚمح ل صح وًمق

 ىمد يٙمقن ٓ وسمذًمؽ ،اجلٛمٕم٦م يقم اًم٧ًٌم ُمع ص٤مم أنف قمغم محٚمف إلُمٙم٤من ،احل٤ميمؿ

. اًمؽمُمذى قمـ ؾمٌؼ يمم سمن اسمـ سمحدي٨م اعمراد هق هذا ٕن ،سمّمٞم٤مم اًم٧ًٌم ظمص

 اسمـ طمدي٨م قم٘م٥م ش6/21/3» شاًمتح٘مٞمؼ شمٜم٘مٞمح» رم اهل٤مدى قمٌد اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ

 يٕمٜمك» ؿمٞمخٜم٤م وىم٤مل ،اًم٧ًٌم يقم سمّمقم آٟمٗمراد أطم٤مدي٨م خي٤مًمػ ٓ وهذا»: قم٤ٌمس

 . شأقمٚمؿ واهلل ،سم٤مًمّمقم اًم٧ًٌم يقم إومراد قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م رم ًمٞمس ششمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 اًمديـ شم٘مك اًمِمٞمخ واظمت٤مر: وم٘م٤مل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ قمـ اعمّمٜمػ ٟم٘مٚمف مم٤م أومم وهذا: ىمٚم٧م

 ٕن ذًمؽ. ُمٜمًقخ أو ؿم٤مذ احلدي٨م وأن ،ُمٗمردا اًم٧ًٌم يقم صقم يٙمره ٓ أنف

 .اًمِمذوذ ًمف وم٠منك حتريره ؾمٌؼ يمم صمالث ـمرق ُمـ صحٞمح احلدي٨م

 ([921) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 



 48 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 افسبت صقام ظـ افـفل كسخ دظقى رد

َٚمِٛملِّ  سُمْنٍ  سمـ اهلل قمٌد قمـ ًُ مء: يزيد وىم٤مل -أظمتف قمـ اًم : ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن-اًمّمَّ

َض  ومٞمم إٓ اًم٧ًٌِم  يقمَ  شَمُّمقُمقا  ٓ» ٦ٌَم، حِل٤َمءَ  إٓ أطمديمؿ جيد ل وإن قمٚمٞمٙمؿ، اوْمؽُمِ  قِمٜمَ

 ش.ومٚمٞمٛمْمٖمفُ  ؿَمَجَرٍة: أوقُمقدَ 

  .شُمٜمًقخ طمدي٨م وهذا: »داود أبق ىم٤مل 

 ادقم٤مء إمم سمح٤مضم٦م يٙمـ ل وإٓ: قمٜمده، صحٞمح احلدي٨م سم٠من إؿمٕم٤مر ومٞمف: ىمٚم٧م»

 احل٤ميمؿ ىم٤مل ويمذًمؽ اًمٌخ٤مري، ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده فم٤مهر هق يمم ٟمًخف

 اعم٘مدد، واًمْمٞم٤مء اًمًٙمـ واسمـ طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ أجْم٤مً  وصححف واًمذهٌل،

 اًم٧ًٌم يقم اًمرضمؾ خَيُص أن: هذا ذم يمراهتف وُمٕمٜمك طمًـ، طمدي٨م: »اًمؽمُمذي وىم٤مل

 ش.اًم٧ًٌم يقم شُمَٕمٔمِّؿ اًمٞمٝمقد ٕن سمّمٞم٤مم:

 سم٠منف ُمردودة ومٝمل شمٕم٤ممم: اهلل رمحف اعمّمٜمػ إًمٞمف ذه٥م اًمذي ٟمًخف دقمقى وأُم٤م

 شمٕم٤مرض ومال وطمٞمٜمئذ. اًمؽمُمذي أوم٤مده يمم ُمٗمردًا، اًم٧ًٌم صقم قمغم محٚمف اعمٛمٙمـ ُمـ

 ُمٜمٝم٤م رء ذم ًمٞمس ٕنف إي٤مه: ط صٞم٤مُمف وأطم٤مدي٨م أيت، اًم٤ٌمب طمدي٨م وسملم سمٞمٜمف

 ذم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦مُ : ؿم٤مومٞم٤مً  سمًٓم٤مً  هذا ذم اًم٘مقَل  سمًط وىمد.  سم٤مًمّمٞم٤مم إومراده

-3/617ش »اعمٕم٤مد زاد» ذم ظمالصتف وذيمر ،ش113 -1/697ش »اًمًٜمـ هتذي٥م»

 .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝمم :ش 618

 (381/ 7) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 افسبت صقام ظـ افـفل

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 أظمتف قمـ اًمًٚمٛمل سمن قمـ»: سمّمٞم٤مم اًم٧ًم يقم إومراد قمـ اًمٜمٝمل: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف

 رواه. ش...قمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أن اًمّممء



 49 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 .شاًمؽمُمذي وطمًٜمف ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح: وىم٤مل واحلٙمؿ اًمًٜمـ وأصح٤مب أمحد

ه احلدي٨م هذا ذم اًمٕمٚممء اظمتٚمػ: ىمٚم٧م  هذا: »ُم٤مًمؽ وىم٤مل اعم١مًمػ ذيمر ُمـ وم٘مقا

 ش.يمذب

 :اًمٜم٤ًمئل وىم٤ملش اًمًٜمـ هتذي٥م» ذم يمم أمحد اإلُم٤مم ووٕمٗمف

م سمٚمقغ» ذم احل٤مومظ أقمٚمف وسمفش ُمْمٓمرب طمدي٨م هق»  صم٘م٤مت ورضم٤مًمف: »وم٘م٤ملش اعمرا

 ش.ُم٤مًمؽ أنٙمره وىمد ُمْمٓمرب أنف إٓ

 .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف 576/  2ش اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ومٞمف آوٓمراب سملم وىمد

 اًمذي اًمٜمقع ُمـ هق إًمٞمف اعمِم٤مر آوٓمراب وأن صحٞمح احلدي٨م أن زم شمٌلم صمؿ

 إرواء» ذم ذًمؽ سمٞمٜم٧م وىمد ُمٜمف ؾم٤مل ـمرىمف سمٕمض ٕن احلدي٨م صح٦م ذم ي١مصمر ٓ

 .صحتف ذم ًمٚمِمؽ جم٤مٓ يدع ٓ سمٞم٤مٟم٤م 921ش اًمٖمٚمٞمؾ

 اومؽمض ومٞمم إٓ: »ىمقًمف ي٠مب٤مه ُمٗمردا اًم٧ًٌم صقم قمـ سم٤مًمٜمٝمل احلدي٨م وشم٠مويؾ

 ذم صقُمف ُمـ اعمٜمع قمغم دًمٞمؾش: »اًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل يمم وم٢مٟمفش قمٚمٞمٙمؿ

 قمٜمف اًمٜمٝمل أن ي٘متيض وهق اًمتٜم٤مول دًمٞمؾ آؾمتثٜم٤مء ٕنش ُمْم٤موم٤م أو ُمٗمردا اًمٗمرض همػم

: ًم٘م٤مل إومراد صقرة يتٜم٤مول إٟمم يم٤من وًمق اًمٗمرض صقرة إٓ صقُمف صقر يمؾ يتٜم٤مول

 ومٚمم اجلٛمٕم٦م ذم ىم٤مل يمم سمٕمده يقُم٤م أو ىمٌٚمف يقُم٤م شمّمقُمقا  أن إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ

 ش.ىم٤مسمٚمٝم٤م ح٤م اًمٜمٝمل شمٜم٤مول قمٚمؿ سم٤مًمٗمريْم٦م صقُمٝم٤م ومٞمٝم٤م اح٠مذون اًمّمقرة ظمص

 ذم اؾمتثٜم٤مؤه٤م ًمٙم٤من قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمل همػم آىمؽمان صقرة يم٤مٟم٧م ًمق وأجْم٤م: ىمٚم٧م

 ؿمٛمقًمف ُمـ أبٕمد ًمف احلدي٨م ؿمٛمقل ؿمٌٝم٦م ٕن اًمٗمرض اؾمتثٜم٤مء ُمـ أومم احلدي٨م

 .خيٗمك  ٓ يمم همػمه اؾمتثٜم٤مء قمدم قمغم دل وطمده اًمٗمرض اؾمتثٜمل وم٢مذا آىمؽمان ًمّمقرة

 اًم٧ًٌم يقم ًمّمٞم٤مم اعمٌٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م خم٤مًمػ وم٤محلدي٨م يمذًمؽ إُمر وإذ

 سمح٨م ذم احلدي٨م هذا حت٧م اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمره مم٤م وٟمحقه ىمٌٚمف اًمذي قمٛمرو اسمـ يمحدي٨م

 يقم إومراد قمغم اًمٜمٝمل محؾ إمم ومٞمف واٟمتٝمك ومٞمف اًمٕمٚممء أىمقال ذيمر ذم ومٞمف أوم٤مض ىمٞمؿ ًمف

 ش.اإلرواء» ذم إًمٞمف ُمٚم٧م اًمذي وهق إطم٤مدي٨م شمٚمؽ وسملم سمٞمٜمف مجٕم٤م سم٤مًمّمقم اًم٧ًٌم



 21 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 :اصمٜم٤من أُمران ًمقٓ ضمٞمد اجلٛمع هذا أن - أقمٚمؿ واهلل - أراه واًمذي

 .اًم٘مٞمؿ اسمـ قمـ ٟم٘مٚمف ؾمٌؼ ُم٤م قمغم ًمٚمحدي٨م اًمٍمحي٦م خم٤مًمٗمتف: إول

 ُم٤م إذا إطم٤مدي٨م شمٚمؽ وسملم سمٞمٜمف واجلٛمع ًمٚمتقومٞمؼ آظمر جم٤مٓ هٜم٤مك أن: وأظمر

 :وُمٜمٝم٤م إصقل يمت٥م ذم قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقاقمد ٟمٚمتزم أن أردٟم٤م

 .اعمٌٞمح قمغم احل٤مفمر ىمدم وُمٌٞمح طم٤مفمر شمٕم٤مرض إذا: ىمقهلؿ: أوٓ

 .اًمٗمٕمؾ قمغم اًم٘مقل ىمدم اًمٗمٕمؾ ُمع اًم٘مقل شمٕم٤مرض إذا: صم٤مٟمٞم٤م

 :ٟمققملم قمغم وضمده٤م هلذا اعمخ٤مًمٗم٦م أطم٤مدي٨م شمٚمؽ ذم شم٠مُمؾ وُمـ

 .وصٞم٤مُمف ط ومٕمٚمف ُمـ: إول

 .اعمت٘مدم قمٛمرو اسمـ يمحدي٨م ط ىمقًمف ُمـ: أظمر

 ي٘متيض احلدي٨م وسملم سمٞمٜمٝم٤م وم٤مجلٛمع وطمٞمٜمئذ ُمٌٞمح ُمٜمٝمم يمال أن اًمٌلم اًمٔم٤مهر وُمـ

: جلقيري٦م ط ىمقًمف ويمذًمؽ. ُمٌٞمح٦م وهل طم٤مفمر ٕنف اًمٜمقع هذا قمغم احلدي٨م شم٘مديؿ

   .قمٚمٞمف احلدي٨م ومٞم٘مدم أجْم٤م ُمٌٞمح ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤مش همدا شمّمقُمل أن أتريديـ»

 أظمٓم٠مت وإن وشمقومٞم٘مف ومْمٚمف قمغم احلٛمد وًمف اهلل ومٛمـ أص٧ٌم وم٢من زم سمدا ُم٤م هذا 

 .ذٟمٌل ُمـ وأؾمتٖمٗمره ٟمٗمز ومٛمـ

 ([405) ص ادـة متام] 

 افدهر صقام ظـ افـفل

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 وأج٤مم اًمٕمٞمد يقُمل أومٓمر وم٢من: »اًمدهر صقم قمـ اًمٜمٝمل: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف 

 ش.اًمٙمراه٦م اٟمتٗم٧م إج٤مم سم٘مٞم٦م وص٤مم اًمتنميؼ

 ٓ: »وىمقًمفش إبد ص٤مم ُمـ ص٤مم ٓ: »احلدي٨م فم٤مهر ظمالف اًمت٠مويؾ هذا: ىمٚم٧م

 ؿمٌٝم٦م يمؾ يزيؾ سممش اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م ذًمؽ سملم وىمدش أومٓمر وٓ ص٤مم



 23 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 ...شش.اعمحرُم٦م إج٤مم ص٤مم ُمـ هبذا ُمراده وًمٞمس: »اهلل رمحف وم٘م٤مل

 ش.381/  5: اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ٟمحقه وذيمر

 اًمّمٞم٤مم هد قمغم إؾمٚمٛمل محزة ط اًمٜمٌل أىمر وىمد: »اًم٤ًمسمؼ سمحثف مت٤مم ذم ىمقًمف

 ش.شم٘مدم وىمدش ؿمئ٧م إن وأومٓمر ؿمئ٧م إن صؿ: »ًمف وىم٤مل

 وًمٙمـ... اًمٗمٓمر ذم هلؿ يرظمص قمٛمـ اًمٙمالم حت٧م احلدي٨م شم٘مدم ٟمٕمؿ: ىمٚم٧م

 إين اهلل رؾمقل ي٤م ىم٤مل: »سمٚمٗمظ عمًٚمؿ رواي٦م ذم ذًمؽ ضم٤مء اًمند ومٞمف وًمٞمس آظمر سمٚمٗمظ

 ش.ؿمئ٧م إن وأومٓمر ؿمئ٧م إن صؿ»: ىم٤مل اًمًٗمر؟ ذم أوم٠مصقم اًمّمقم؟ أهد رضمؾ

 .6341 ظمزيٛم٦م اسمـ ورواه

 وصقم اًمند سملم شمالزم ٓ ٕنف اعم١مًمػ إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمغم احلدي٨م ذم دًمٞمؾ وٓ

 محزة سمحدي٨م اجلقاز قمغم اًمٕمٚممء سمٕمض اؾمتدٓلش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذيمر وىمد اًمدهر

   :سم٘مقًمف قمٚمٞمف قم٘م٥م صمؿ هذا

 وٓ اًمدهر صقم قمـ ٓ اًمًٗمر ذم اًمّمقم قمـ يم٤من إٟمم محزة ؾم١مال سم٠من وشمٕم٘م٥م»

 يند يم٤من ط اًمٜمٌل أن زيد سمـ أؾم٤مُم٦م ىم٤مل وم٘مد اًمدهر صقم اًمّمٞم٤مم هد ُمـ يٚمزم

 يّمقم يٙمـ ل ط اًمٜمٌل أن اعمٕمٚمقم وُمـ أمحد أظمرضمفش. يٗمٓمر ٓ: »ومٞم٘م٤مل اًمّمقم

 ش.اًمدهر صٞم٤مم اًمند ذيمر ُمـ يٚمزم ومال اًمدهر

ومْمؾ: »أجْم٤م ىمقًمف صمؿ  .شاهلل إمم اًمّمٞم٤مم أطم٥م ذًمؽ وم٢من يقُم٤م ويٗمٓمر يقُم٤م يّمقم أن وٕا

 ًمق إذ اعمحرُم٦م إج٤مم اؾمتثٜم٤مء ُمع اًمدهر صقم يمراه٦م قمغم إدًم٦م ُمـ ومٝمذا: ىمٚم٧م

 اًمٕم٤ٌمدة إذ أومْمؾ ومٞمٙمقن قمٛمال أيمثر ًمٙم٤من ُمًتح٤ٌم أو ُمنموقم٤م هذا اًمدهر صقم يم٤من

 ُمرضمقطم٤م يٙمـ ل قم٤ٌمدة يم٤من ومٚمق راضمح٦م إٓ شمٙمقن ٓ

   .اًم٘مٞمؿ اسمـ قمـ شم٘مدم يمم

 ([518) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 



 26 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 مطؾًؼا افسبت صقام ظـ افـفل

 ش.قمٚمٞمؽ وٓ ًمؽ ٓ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 اًمٗمرض، ذم إٓ ُمٓمٚمً٘م٤م اًم٧ًٌم صقم قمـ اًمٜمٝمل فم٤مهره احلدي٨م :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 قمـ اًمٜمٝمل ذم سيح وهق اًمٓمح٤موي، طمٙم٤مه يمم اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ىمقم إًمٞمف ذه٥م وىمد

 إج٤مم ُمـ همػمه أو قمروم٦م يقم ص٤مدف وًمق – صقُمف سملم ومرىًم٤م أرى وٓ ُمٗمرًدا، صقُمف

 ًمٕمٛمقم اخلٛمٞمس، أو آصمٜملم يقم ص٤مدف إذا اًمٕمٞمد أج٤مم ُمـ يقم صقم وسملم – اًمٗم٤موٚم٦م

 ش.67/ 7» اعمحغم ذم يمم سم٤مًمٕمٞمد، يتٕمٚمؼ ومٞمم اجلٛمٝمقر ىمقل وهذا اًمٜمٝمل،

 (.557 ،554/ 3/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افػرض يف إٓ افسبت صقام ظـ افـفل

 ويقم اًمٗمٓمر ويقم اًمتنميؼ أج٤مم صمالصم٦م: اًمًٜم٦م ُمـ أج٤مم ؾمت٦م صقم قمـ هنك»

 .شإج٤مم ُمـ خمتّم٦م اجلٛمٕم٦م ويقم إوحك

 ول اًمٗمرض، ذم إٓ اًم٧ًٌم يقم صقم قمـ اًمٜمٝمل صح ىمد أنف واقمٚمؿ :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ُمع صٞم٤مُمف إسم٤مطم٦م ُمـ شم٘مدم ح٤م خم٤مًمػ سمٔم٤مهره وهذا همػمه، واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يًتثـ

 قمغم اًمٜمٝمل سمت٘مديؿ وإُم٤م اًمٜمٝمل، قمغم اإلسم٤مطم٦م سمت٘مديؿ ي٘م٤مل أن وم٢مُم٤م اجلٛمٕم٦م، يقم صٞم٤مم

 راُمف، ومٛمـ أن، اعمج٤مل ًمف يتًع ٓ ذًمؽ وذح قمٜمدي، إرضمح هق وهذا اإلسم٤مطم٦م،

 .شقممن ـمٌٕم٦م/  518 - 514»ش اًمًٜم٦م وم٘مف قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم اعمٜم٦م مت٤مم» سمٙمت٤ميب ومٕمٚمٞمف

 (.465/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ظؾقؽ وٓ فؽ ٓ افسبت صقم: معـك

 قمٚمٞمؽ، وٓ ًمؽ ٓ ىمقًمف: يٕمٜمل اعمرومقع، سم٤محلدي٨م اعم٘مّمقد[ هق ُم٤م] :مداخؾة

 ُمٜمٝم٤م؟ ٟمٗمٝمؿ ُم٤مذا: يٕمٜمل شقمٚمٞمؽ ٓ» يمٚمٛم٦م



 21 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 ٓ» إظمرى، شمٗمٝمؿ أن شمًتٓمٞمع ذًمؽ سمٕمد إومم، ومٝمؿاِ  رء يمؾ ىمٌؾ: اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل؟ ُم٤مذا شًمؽ

 .ًمؽ أضمر ٓ: ُمٕمٜم٤مه٤م سم٠من أومٝمؿ أن٤م: ُمداظمٚم٦م

  شمٗمٕمٚمف؟ ومٞمف، ًمؽ أضمر ٓ ومٌمء! ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

 .ٓ: ُمداظمٚم٦م

 طمٙمٛمؽ؟ يٙمقن ُم٤م احل٤مًم٦م هذه ذم ومٕمٚمتف، وم٢مذا: اًمِمٞمخ

 .شقمٚمٞمؽ ٓ»: اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٕم٤ٌمرة أضمٞم٥م أن٤م أضم٧ٌم إذا: ُمداظمٚم٦م

: ُمٕمٜم٤مه٤م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٕم٤ٌمرة اجلقاب هذا أضم٧ٌم إذا ٕنؽ دمٞم٥م: أن شمًتٓمٞمع ُم٤م ٓ،: اًمِمٞمخ

 سمٕم٤ٌمدة؟ ًمٞمس سمم يتٕمٌد ُمـ طمٙمؿ ُم٤م: ًمؽ أىمقل أظمرى سمٕم٤ٌمرة شاًمٕمٚمؿ ُمع ُمِمٞم٧م ُم٤م»

 .اهلل ديـ ذم اسمتداع: ُمداظمٚم٦م

 ...اهلل؟ ديـ ذم آسمتداع طمٙمؿ ومم: اًمِمٞمخ

 .طمرام: ُمداظمٚم٦م

 شم٠مظمذ وٓ اعمرومقع، احلدي٨م يٜم٤مؾم٥م ُم٤م اعمقىمقف احلدي٨م ُمـ ؾمت٠مظمذ: إذاً : اًمِمٞمخ

 .وخي٤مًمٗمف ي٤ٌميٜمف ُم٤م ُمٜمف

 قمـ اؾمتٖمٜمٞم٧م طمٞمٜمئذٍ  ذًمؽ قمروم٧م وم٢مذا ًمؽ، ينمع ٓ: أي شًمؽ ٓ»: ىمقًمف: إذاً  

 ٓ؟ أم واوح احلدي٨م: مت٤مم قمغم آقمتمد

 .مت٤مم واوح. ٓ: ُمداظمٚم٦م

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م ًمٜم٤م ووح: ُمداظمٚم٦م

 .أوًمف احلدي٨م أقمٓمٜم٤م: ُمداظمٚم٦م

 .شقمٚمٞمؽ وٓ ًمؽ ٓ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم» هٙمذا احلدي٨م هق: اًمِمٞمخ

 .اًم٧ًٌم صٞم٤مم قمـ: ُمداظمٚم٦م



 25 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وضم٤مء ُمرومققم٤مً  ضم٤مء اًمٚمٗمظ هذا اًمٚمٗمظ، هبذا رواي٦مٍ  قمـ ي٠ًمل هق: يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 .شقمٚمٞمؽ وٓ ًمؽ ٓ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم» ُمقىمقوم٤ًم،

 اعمقىمقوم٦م اًمرواي٦م إؾمٜم٤مد وٕمػ، ومٞمف هلٞمٕم٦م اسمـ ومٞمٝم٤م اعمرومققم٦م اًمرواي٦م إؾمٜم٤مد

 ضم٤مء اًمذي اعمرومقع احلدي٨م دقمؿ ُمقوقع ذم شمٗمٞمدٟم٤م ومٝمل طمًٜم٦م، أو ضمٞمدة أو صحٞمح٦م

 اوْمؽُمِض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم، يقم شمّمقُمقا  ٓ» :سمن سمـ اهلل قمٌد قمـ صحٞمح٦م سم٠مؾم٤مًمٞم٥م

 هنل، ومٞمف ُم٤م اعمقىمقف احلدي٨م واوح، هنل هذا شاًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»  شقمٚمٞمٙمؿ

 .. .صٛمتف رء قمٚمٞمؽ ومٞمف ُم٤م: يٕمٜمل شقمٚمٞمؽ ٓ»: ومٞمف

 قمغم يتجرأ  ٓ يّمقُمف، ٓ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اعم٠ًمخ٦م يٕمرف طمٞمٜمم اعمًٚمؿ ًمٙمـ

 ُمـ»: اًمدهر صقم وهق أٓ آظمر صقم ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمم ومٝمق ومٕمؾ وًمئـ صٞم٤مُمف،

 ؿمٚمقن؟ شمٕمرف.. .قمالُم٦م هذا  شأومٓمر وٓ ص٤مم ٓ اًمدهر ص٤مم

 .ووح هذا: ُمداظمٚم٦م

 أنف إظم٤ٌمر ومٞمف ًمٙمـ ،هنل ومٞمف ُم٤م هذا  شأومٓمر وٓ ص٤مم ٓ اًمدهر ص٤مم ُمـ» :اًمِمٞمخ

 ٕنف أومٓمر: ُم٤م أجْم٤مً  اًمقاىمع ذم ًمٙمـ ص٤مم، ُم٤م ومٝمق ؾمدى، وضمققمف وقمٓمِمف وىمتف َوٞمَّع

 .واًمنماب اًمٓمٕم٤مم قمـ ممًٙم٤مً  اؾمتٛمر

 اًمديـ، ذم اسمتداع ي٠ميت وأظمػماً  ًمٚمجٝمقد، وإو٤مقم٦م ًمٚمقىم٧م إو٤مقم٦م هذا: إذاً  

 ٟمٕمؿ،  شهٙمذا ضمٝمٜمؿ قمٚمٞمف ُوٞمِّ٘م٧م اًمدهر ص٤مم ُمـ»: أظمر احلدي٨م ذم ضم٤مء وًمذًمؽ

 ُم٤م شًمؽ ٓ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم» إول، اًمِمٓمر ذم ٟمحـ يٜمٗمٕمٜم٤م اعمقىمقف احلدي٨م ومٝمذا

 اًمٙمالم يقاومؼ ُم٤م اعمقىمقف اًمٙمالم ُمـ ٟم٠مظمذ ٟمحـ ٕنٜم٤م :شقمٚمٞمؽ ٓ» آظمره ييٟم٤م

 ًمؽ؟ ووح ًمٕمٚمف اًمًالم، قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل اعمرومقع

 (  11 :11: 11/ 322/ واًمٜمقر اهلدى)

  اجلؿعة أو افسبت يقم ظرؾة يقم صادف إذا

٤مئؾ ٧ٌم يقم قمروم٦م يقم ص٤مدف إذا :اًًم  ؟هذه احل٤مًم٦م ذم اًمّمٞم٤مم طمٙمؿ ؿمق اجلٛمٕم٦م أو اًًم

 ؟طمٙمٛمف ؿمق قمٞمد، يقم آصمٜملم يقم يّم٤مدف  إذا ُمثؾ: اًمِمٞمخ



 24 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 . صٞم٤مُمف جيقز ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 .اًم٧ًٌم يقم قمروم٦م يقم سمٜمّمقم ُم٤م يمذًمؽ: اًمِمٞمخ

 ( 11 :41: 12/ 383/ واًمٜمقر اهلدى)

 ُيصام؟ هؾ افسبت يقم أحدها صادف إذا افبقض إيام

 ؿمٝمر؟ يمؾ ُمـ اًمٌٞمض أج٤مم اًمثالث: اًم١ًمال

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 اًم٧ًٌم؟ يقم ص٤مدف يقم صم٤مًم٨م: اًم١ًمال

 .ُيّم٤مم ٓ :اجلقاب

 يّم٤مم؟ ٓ: ُمداظمٚم٦م

 .ٓ: اًمِمٞمخ

 (  11: 58: 43/ 616/ واًمٜمقر اهلدى)

 افبقض إيام مـ يقما افسبت يقم صادف إذا

 ؟..ؿمٝمر يمؾ ذم اعمقضمقدة اًمثالصم٦م إج٤مم ُمـ ٤ميقُم اًم٧ًٌم يقم ص٤مدف إذا :اعمٚم٘مل

 .«قمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ»: اًمِمٞمخ

 .إـمالىمف قمغم :اعمٚم٘مل

 (  11 :62 :31/ 741/واًمٜمقر اهلدى)



 22 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 افسبت صادف إذا ظرؾة يقم صقام

  اًم٧ًٌم؟ ص٤مدف إذا قمروم٦م يقم صٞم٤مم ظمػًما، يمؾ اهلل ضمزاك ؿمٞمخٜم٤م: مداخؾة

 ذم مج٤مقم٦م ي٤م سم٤مهلل، إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ ُمٜمف؟ ظمٚمّمٜم٤م ُم٤م اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم: اًمِمٞمخ

ٟمٜم٤م أنّمح: أىمقل ُم٤ٌمذة اإلضم٤مسم٦م، ُم٤ٌمذة وىمٌؾ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه  قمٜمدهؿ ص٤مر اًمذيـ إظمقا

 .. ويّمدروا يٌٜمقا  وأن يتجرؤوا ٓ أن اًمٕمٚمؿ ُمـ رء

 اًمرؾمقل إًمٞمٝمؿ أؿم٤مر ممـ يٙمقٟمقا  أن وقمٚمٞمٝمؿ ُمٜمٝمؿ، أيمؼم هل أطمٙم٤مًُم٤م ويّمدروا 

ٝمف ظمػماً  سمف اهلل ُيِرد ُمـ»: سم٘مقًمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  اًمذي احلدي٨م ،شاًمديـ ذم ُيَٗم٘مِّ

 اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم، يقم شمّمقُمقا  ٓ»: سمٚمٗمظ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم ظمّمقص ذم ورد

 ضم٤مٟم٤ٌمن، ًمف احلدي٨م هذا ،شومٚمٞمٛمْمٖمف ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ جيد ل وًمق قمٚمٞمٙمؿ،

 .وم٘مٝمل وضم٤مٟم٥م طمديثل ضم٤مٟم٥م

  صحٞمح؟ همػم أم صحٞمح هق هؾ: يٕمٜمل احلديثل اجل٤مٟم٥م

  دًٓمتف؟ ُم٤م اًمٗم٘مٝمل اجل٤مٟم٥م

 شمٕمجٌٝمؿ اًمذيـ أظمص وسمّمقرة اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٦ٌم ظم٤مص٦م اًمٜم٤مس، ُمـ ًمٙمثػم يٛمٙمـ

 رسمم ه١مٓء جيقز، ٓ أو جيقز سم٠منف يٗمتل ُمـ ُمٜمزًم٦م ذم ص٤مروا أهنؿ وئمٜمقن ٟمٗمقؾمٝمؿ

 إذا أنف يدل ٓ: احلدي٨م هذا ٓ، ي٘مقًمقا  أن اًمٕمذر، يمؾ وًمٞمس اًمٕمذر سمٕمض هلؿ يٙمقن

 . ٟمّمقُمف جيقز ٓ أنف قم٤مؿمقراء، يقم أو قمروم٦م يقم اًم٧ًٌم يقم ص٤مدف

 يمقن أو صحٞمًح٤م، احلدي٨م يمقن ًمٙمـ قمذر، هلؿ وًمٞمس اًمٕمذر سمٕمض هلؿ هذا

 ًمٓمريؼ قمٜمدهؿ قمٚمؿ ٓ ٕهنؿ إـمالىم٤ًم: ومٞمف يدظمٚمقا  أن هلؿ ًمٞمس وٕمٞمًٗم٤م، احلدي٨م

ٟمٜم٤م ُمع جيري أن اًمٙمالم اًمْمٕمٞمػ، احلدي٨م أو اًمّمحٞمح احلدي٨م ُمٕمروم٦م  ومْمالً  إظمقا

 ُمـ رء قمٜمده أطمد يم٤من وإذا احلدي٨م، هذا سمّمح٦م ي١مُمٜمقن اًمذيـ أظمريـ قمـ

 ضمديدة، صحٞمٗم٦م ٟمٗمتح طمٞمٜمئذ صحٞمح، همػم احلدي٨م هذا ٓ: وي٘مقل احلديثٞم٦م اًمدراؾم٦م

 احلدي٨م هذا سم٠من ىمقًمٜم٤م هؾ ًمٜمٜمٔمر احلدي٨م، قمٚمؿ ىمقاقمد وقء قمغم احلدي٨م وٟمدرس



 27 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 . اًمّمحٞمح هق صحٞمح همػم احلدي٨م هذا سم٠من ىمقهلؿ أم صحٞمح

 ٓ صحٞمح وهق صحٞمح، احلدي٨م هذا أن أؾم٤مس قمغم يدور اًمٌح٨م يم٤من إذا أُم٤م

ُٝمؾ طمٞمٜمئذٍ  ومٞمف، ري٥م وٓ ؿمؽ ًْ  يم٤مٟمقا  ؾمقاء اًمٜم٤مس، يمؾ اًمٜم٤مس أوئلؽ ظمٓم٠م سمٞم٤من َي

ٟمٜم٤م ُمتٌٕملم يم٤مٟمقا  أو ُم٘مٚمديـ  أن سمٛمٙم٤من اًمًٝمقًم٦م ُمـ همػمهؿ، أو اًمًٚمٗمٞملم يم٢مظمقا

 اًم٧ًٌم يقم ص٤مدف إذا أنف ذم اًمت٠مويؾ، ي٘مٌؾ ٓ ىم٤مـمع ٟمص احلدي٨م هذا أن ٟمٗمٝمٛمٝمؿ

 : اًمٌٞم٤من وه٤ميمؿ صٞم٤مُمف، جيقز ٓ أنف قمروم٦م يقم أو قم٤مؿمقراء يقم

 صٞم٤مم قمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنك أن سمٕمد -آٟمٗم٤مً - احلدي٨م ؾمٛمٕمتؿ

 .شقمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ»: وم٘م٤مل اؾمتثٜمك اًم٧ًٌم يقم

 سمتمُمف احلدي٨م ٟمٚمخص يٕمٜمل اًم٧ًٌم، يقم صٞم٤مم قمـ هنل قمٜمدٟم٤م ص٤مر وطمٞمٜمئذٍ  

 يقم صٞم٤مم قمـ هنك واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن: ظمالصتف ظمالصتف، ٟم٠مظمذ

 .اًمٗمرض ذم إٓ اًم٧ًٌم

 قمروم٦م ذم وإٓ صم٤مين وؾم٠مخٜم٤م قم٤مؿمقراء، ذم وإٓ ٓ،: -ٟمًٛمع يمم- ىم٤مئؾ ىم٤مل وم٢مذا 

 أنف ومٛمف، ُمـ خيرج ح٤م ويٜمتٌف يدري ُمًٚممً  أتّمقر ٓ أن٤م أيمؼم، اهلل اًمٌٞمض أج٤مم ذم وإٓ

 ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم، يقم شمّمقُمقا  ٓ»: ي٘مقل اهلل رؾمقل اًمٙمالم، هذا ي٘مقل أن يتجرأ 

 . شقمٚمٞمٙمؿ اومؽمض

 اهلل، رؾمقل قمغم اؾمتدرايم٤مً  ًمٞمس هذا يمذا، وإٓ يمذا وإٓ يمذا إٓ: ي٘مقل وهق

 واًمث٤مًم٨م اًمث٤مين آؾمتدراك هذا ي٘مقل اًمذي هذا أن -اهلل ؾمٛمح ٓ- ذًمؽ ُمٕمٜمك أخٞمس

  يتٙمٚمؿ؟ يٕمرف ٓ اًمرؾمقل: ي٘مقل طم٤مًمف ًم٤ًمن ذم واًمراسمع

 . ومّمٞمح ًمٞمس: ُمداظمٚم٦م

 ويم٤من واطمًدا، واؾمتثٜم٤مء قم٤مُم٤مً  هنٞم٤مً  هنل ٕنف يتٙمٚمؿ، يٕمرف ٓ ومّمٞمح، ًمٞمس: اًمِمٞمخ

 ي٘مقهل٤م اًمذي هذه إظمرى، اعمًتثٜمٞم٤مت وهذه إنقاع هذه شمِمٛمؾ سمٙمٚمٛم٦م ي٠ميت أنف قمٚمٞمف

ره اهلقى، قمـ اعمتجرد اًمٕم٤مىمؾ اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م: شمّمقر اجلمقم٦م، ه١مٓء  اًمٙمالم هلذا شَمَّمقُّ

 اهلل رؾمقل وصدق أىمقل، يمٜم٧م مم٤م إًمٞمف ورضمٕم٧م اهلل إمم شم٧ٌم: ي٘مقل أن ًمف يٙمٗمل



 28 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 . شقمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»: ي٘مقل طملم

 اًمثالصم٦م، آؾمتثٜم٤مءات هلذه اعمتحٛمًلم ه١مٓء ؾمؽمون سمّمقرة ٟم٠ميت اًمٌٞم٤من هذا سمٕمد

َتدريملم: أظمرى سمٕم٤ٌمرة وأىمقهل٤م ًْ  أظمرى، ُم٠ًمخ٦م ذم ؾمٞمؽماضمٕمقن اهلل، رؾمقل قمغم اعمُ

 أج٤مم وصمالصم٦م اًمٜمحر يقم شمّمقُمقٟمف؟ هؾ اًم٧ًٌم، يقم قمٞمد يقم ص٤مدف إذا: هلؿ ٟم٘مقل

 . ُمثالً  اصمٜملم يقم.. يقم ذم أنف ص٤مدف اًمًٜملم ُمـ ؾمٜم٦م ذم ٓسمد ُمٜمف، سمٕمده

 . اصمٜملم يقم: ُمداظمٚم٦م

 . اصمٜملم يقم: اًمِمٞمخ

 . َخٞمس أو: ُمداظمٚم٦م

 قمٞمد؟ يقم ص٤مدف إذا آصمٜملم يقم ٟمّمقم هؾ ؿمؽ، سمال ص٤مدف َخٞمس أو: اًمِمٞمخ

 هق ُم٤م قمٜمف، ُمٜمٝمّل  هذا: ًمؽ ي٘مقًمقا  ح٤مذا؟: هلؿ ؾمٜم٘مقل ٓ، سم٤مإلمج٤مع اجلقاب ؾمٞمٙمقن

 اًمٕمٞمد أج٤مم ُمـ قمٞمد، يقم صٞم٤مم وسملم قمٜمف، ُمٜمٝمل وهق اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم سملم اًمٗمرق

 يقم صٞم٤مم ذم ُمرهمقب آصمٜملم، يقم صٞم٤مم ذم ُمرهمقب وهق آصمٜملم يقم ص٤مدف

 ُم٤م صٞم٤مُمف، قمـ ُٟمـِٝمل يقُم٤مً  ص٤مدف ح٤م صٞم٤مُمف، قمـ ُٟمـِٝمَل  فمروم٤مً  واومؼ ح٤م ًمٙمـ اخلٛمٞمس،

 اخلٛمٞمس ٟمّمقم ٓ ٟمحـ ٓ،: وم٘م٤مًمقا  اإلسم٤مطم٦م، قمغم اًمٜمٝمل هَمٚمٌَّقا  اًمٕمٚممء؟ ُمقىمػ يم٤من

 .صٞم٤مُمف قمـ ُمٜمٝمل وهق اًمٕمٞمد ًمٞمقم ذاك أو اًمٞمقم هذا عمّم٤مدوم٦م وآصمٜملم

 صٞم٤مم قمـ اًمرؾمقل هنل وسملم اًم٧ًٌم يقم قمـ اًمرؾمقل هنل سملم أبداً  ومرق ٓ 

 آؾمتدراك إمم يذهٌقن اًمذيـ ه١مٓء إًمٞمٝم٤م جل٠م اًمتل اًم٘م٤مقمدة هل ومم اًمٕمٞمد، ُمـ أرسمٕم٦م

 يقُم٤مً  واومؼ إذا اًم٧ًٌم، يقم صٞم٤مم سمجقاز: وم٘م٤مًمقا  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم

 ومه٤م اخلٛمٞمس، ويقم آصمٜملم يقم صٞم٤مم ذم ه١مٓء ي٘مقل وممذا ُمثاًل، قمروم٦م يمٞمقم وم٤موالً 

  صٞم٤مُمٝم٤م؟ يًتح٥م اًمتل إج٤مم ُمـ

 شمٕم٤مرض ح٤م: ؾمٞم٘مقًمقن إصقل، قمٚممء سمٙمالم ؾمٞمجٞمٌقن وم٘مٝم٤مء، يم٤مٟمقا  إن ه١مٓء

م اإلسم٤مطم٦م، ُمع اًمٜمٝمل  آصمٜملم يقم صٞم٤مُمٝم٤م، قمـ ُمٜمٝمل اًمٕمٞمد أج٤مم اإلسم٤مطم٦م، قمغم اًمٜمٝمل ىُمدِّ

 ىمدم اعمحٔمقر ُمع اعمٌٞمح شمٕم٤مرض وم٢مذا ومٞمف، ُمرهمقب صٞم٤مُمف ُم٤ٌمح اخلٛمٞمس ويقم



 29 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 . اًم٧ًٌم يقم صقم ذم هٜم٤م ـمٌ٘مٜم٤مه٤م ٟمحـ اًم٘م٤مقمدة ٟمٗمس اعمٌٞمح، قمـ اعمحٔمقر

  ويٗمٓمر؟ صٞم٤مُمف يٌٓمؾ يقم، ويٗمٓمر يقم سمّمٞم٤مم ًمق طمتك: ُمداظمٚم٦م

 . أظمل ي٤م اًمٜمتٞمج٦م، ٟمٗمس: اًمِمٞمخ

 . اًمٜمتٞمج٦م ٟمٗمس: ُمداظمٚم٦م

 ضم٤مء طمٙمؿ هذا: -اهلل يرمحف-  طمزم اسمـ ي٘مقل ُمثٚمم يٕمٜمل اًمٜمتٞمج٦م، ٟمٗمس: اًمِمٞمخ

 يتٕمٚمؼ ومٞمم اعمٌٞمح احل٤مفمرقمغم ىمدم وطمده، اًم٘م٤مقمدة ًمف ُٟمْخْمع أن جي٥م اًمِم٤مرع، سمف

 .. أظمػماً  اعمٌٞمح، قمغم ُم٘مدم احل٤مفمر اًمٕمٞمد يقم سمّمقم يتٕمٚمؼ ومٞمم اًم٧ًٌم، يقم سمّمقم

 يقم ؾم٧ٌم يقم ص٤مدف إذا أهنؿ يتقمهقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم: ؿمٞمئ٤مً  ٟم٘مقل أظمػماً  

 اًم٧ًٌم يقم اًمٞمقم ذاك صٞم٤مم شمريمقا  إذا أهنؿ اًمٗمْمٞمؾ، اًمٕمٞمد أج٤مم ُمـ يقم أو قم٤مؿمقراء

ر قم٤مؿمقراء يقم صقم يمٌػم، ظمػم وم٤مهتؿ  اح٤موٞم٦م قمروم٦م يقم صقم اح٤موٞم٦م، اًمًٜم٦م ُيَٙمٗمِّ

 وشمٚمؽ؟ اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه ٟمخن يمٞمػ وأشمٞم٦م،

 هلل ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذم -يٕمٚمٛمقن يم٤مٟمقا  ًمق-: اجلقاب 

 وذم قمروم٦م يقم صٞم٤مم ذم زهداً  ح٤مذا؟ اًم٧ًٌم، يقم ٟمّمؿ ل ٟمحـ ،شُمٜمف ظمػماً  اهلل قمقوف

 وإٟمم زهدًا، ًمٞمس ُمثاًل، اًمٌٞمض أج٤مم ُمـ ومْمٞمؾ يقم أّي  صٞم٤مم وذم قم٤مؿمقراء يقم صٞم٤مم

 .ورؾمقًمف هلل ـم٤مقم٦م

 أي٦م ذم ؿمٞمئ٤مً  ُمثؾ هٜم٤م ؿمٞمئ٤مً  ،شهلل ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ» احلدي٨م، هذا ومٞمٜم٤م صدق: إذاً  

  ذِم  شَمٜم٤َمَزقْمتُؿْ  وَم٢ِمنْ ﴿ اًم٤ًمسم٘م٦م،
ٍ
ء وهُ  َرْ   إمَِم  وَمُردُّ

ِ
ؾُمقلِ  اّللَّ  ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ [49:اًمٜم٤ًمء]﴾ َواًمرَّ

 قمروم٦م، يقم ص٤مدف أنف ُمع اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم شمريمٜم٤م إؿمٞم٤مء، هذه ُمـ رء أي ُمٓمٚمؼ

 . ط ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم هن٤مٟم٤م ٕنف هلل، ح٤مذا؟

 اؾمتح٘مقا  اهلل ؿم٤مء وإن قم٤مؿمقراء، يقم ص٤مُمقا  اًمذيـ أوئلؽ ُمـ ظمػم ٟمحـ: إذاً 

 سمٜمص اهلل ؿم٤مء إن ٟمًتحؼ اًمذيـ ٟمحـ أشمٞم٦م، واًمًٜم٦م اح٤موٞم٦م اًمًٜم٦م هلؿ اهلل يٖمٗمر أن

 قمٛمٚمقا  هؿ هنل، ومٞمف وطمدي٨م ومْمٞمٚم٦م ومٞمف طمدي٨م سمحديثلم، قمٛمٚمٜم٤م ٟمحـ احلدي٨م، هذا



 71 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 واًمذيمرى ذيمرى وهذه هنل، ومٞمف اًمذي احلدي٨م قمـ وأقمروقا  ومْمٞمٚم٦م ومٞمف سمحدي٨م

 . اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع

 (  11 :58: 45/ 615/ واًمٜمقر اهلدى)

 إحد ويقم افسبت يقم صقام

  إطمد؟ ويقم اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم جيقز هؾ :افسمال

 . اًمٗمريْم٦م ذم :اجلقاب

  ٟمٕمؿ؟: اًم١ًمال

 . اًمٗمريْم٦م ذم :اجلقاب

  اًمٜمٗمؾ؟ ـمٞم٥م،: اًم١ًمال

  اًمٗمريْم٦م؟ ذم ُمٕمٜمك ُم٤م :اجلقاب

 . وضمؾ قمز اهلل قمٜمد ُمـ اومؽمض ُم٤م اًمٗمريْم٦م: اًم١ًمال

 اًمٜم٤مومٚم٦م، ذم وشم٘مقل شمرضمع اًمٜمٗمؾ، ذم ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه اًمٗمريْم٦م، ًمؽ ىمٚم٧م إذا :اجلقاب

 ُأىَمٞمِّد جي٥م ٓ، إُمر، واٟمتٝمك جيقز: ًمؽ أىمقل واًمٜم٤مومٚم٦م اًمٗمرض ذم اًمّمٞم٤مم جيقز يم٤من ًمق

 . اًمٗمريْم٦م ذم ًمؽ وأىمقل اجلقاب ًمؽ

 . ؿمٞمخ ي٤م ؿمٙمراً  جيقز، يٕمٜمل: اًم١ًمال

 . اًمٗمريْم٦م ذم إٓ جيقز ُم٤م جيقز، ٓ :اجلقاب

 . رُمْم٤من ذم يٕمٜمل اًمٗمريْم٦م، ذم إٓ جيقز ٓ: اًم١ًمال

 . ٟمذر أو رُمْم٤من :اجلقاب

 . اهلل ؿم٤مء إن: اًم١ًمال

 . ىمْم٤مء أو :اجلقاب



 73 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

ز: ٓ اًمٜم٤مس سمٕمض إن ؿمٞمخ، ي٤م ي٘مقًمقا  ٟم٤مس ذم أنف أؾم٤مس قمغم: اًم١ًمال  ٕنف ُيـَجقِّ

 . اًمٜمّم٤مرى وإطمد اًمٞمٝمقد قمٞمد يٙمقن اًم٧ًٌم يقم ذم

 ٓ»: ي٘مقل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمؿ، سمٖمػم يتٙمٚمٛمقا  ه١مٓء :اجلقاب

 ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ جيد ل وًمق قمٚمٞمٙمؿ، اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم، يقم شمّمقُمقا 

 . شومٚمٞمٛمْمٖمف

 . ؿمٞمخ ي٤م ؿمٙمراً،: اًم١ًمال

 (  11: 66: 14/  612/  واًمٜمقر اهلدى) 

 بصقام ادسؾؿ يؽتػل ؾفؾ افسبت يقم ظاصقراء واؾؼ إذا

 افققمغ؟ صقام يسك أم تاشقظاء

 اًمًالم قمٚمٞمف سم٠مُمره ائتمراً  اًم٧ًٌم، يّمقم أّٓ  ٟم٤موي٤مً  اًمت٤مؾمققم٤مء ص٤مم ُمـ :افشقخ

 شمرك ُمـ»: ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن يّمقم: اًمذي ُمـ ظمػماً  أُمره ومٞمٙمقن

 .شُمٜمف ظمػماً  اهلل قمقوف هلل، ؿمٞمئ٤مً 

ٟمٜم٤م سمٕمض ُمـ اٟمٓمرح اًمذي اإلؿمٙم٤مل :اًم٤ًمئؾ د إظمقا  يمٚمٛم٦م ومذيمر اعم٠ًمخ٦م، وطَمدَّ

 وم٢مذا اًمٕم٤مذ، أضمؾ ُمـ ُذع إٟمم اًمت٤مؾمع أن وهل يٓمرق، اًمٌح٨م هذا ضمٕمٚم٧م اًمتل هل

 ..ُم٤مئدة قمغم اًمٙمالم هذا ومٝمؾ ًمف، شمٌع وم٤مًمت٤مؾمع ُيَّمؿ ل اًمٕم٤مذ

 .قمٜمف اجلقاب ؾمٌؼ هذا: اًمِمٞمخ

 .ظمٓم٠مً  أو صقاسم٤مً  أنف أذت اًمذي اًمٕمٚممء سمٕمض ىمقل ُمـ ص٤مر: يٕمٜمل ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ
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 يمؾ قمغم اًمٞمٝمقد أن: ُأوٞمػ ؾمٌؼ ُم٤م قمغم سمٜم٤مء أن، قمٚمٞمف أزيد ذًمؽ وُمع: اًمِمٞمخ

 أن يريد ٓ ُم٤م، ُٕمرٍ  -ومرض هذا- إٟم٤ًمٟم٤مً  اومؽموٜم٤م ومٚمق اًمت٤مؾمققم٤مء، يّمقُمقن ٓ طم٤مل

 يّمقم ٓ أم ًمٚمٞمٝمقد خم٤مًمٗم٦م اًمت٤مؾمققم٤مء يّمقم أن إومْمؾ هؾ اًمٕم٤مؿمقراء، يّمقم

 .ًمٚمٞمٝمقد خم٤مًمٗم٦م ومٞمف ٕن اًمت٤مؾمققم٤مء، يّمقم أن إومْمؾ اًمٕم٤مؿمقراء؟ وٓ اًمت٤مؾمققم٤مء

 ( 11 :11: 56/ 647/  واًمٜمقر اهلدى)

 افسبت صقام حقل

 .اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم طمقل اًمّم٤ٌمح ذم قمٜمٝم٤م شمٙمٚمٛمتؿ ٟم٘مٓم٦م إمم أقمقد أن أريد :اعمٚم٘مل

 !هذا ذم ؿمٌٕمٜم٤م ُم٤م ه٤مه،: اًمِمٞمخ

 ..ظمالص ٓ، :اعمٚم٘مل

 .اًمٜم٤مس يٛمؾ ُم٤م واطمد، سمنمط سمس. شَمَٗمّْمؾ سم٠مس، ٓ ٓ: اًمِمٞمخ

 . ظمػًما  اهلل ضمزاك :اعمٚم٘مل

 .شمٗمْمؾ أجقه،: اًمِمٞمخ

 .رُمْم٤من ذم إٓ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم يٜمٌٖمل ٓ أنف: يمالُمٙمؿ ُمـ ومٝمٛم٧م أن٤م: ادؾؼل

 .رُمْم٤من ذم إٓ ًمٞمس ٓ،: اًمِمٞمخ

 .ُأيمٛمؾ طمتك ؿمٞمخ ي٤م اؾمٛمٕمٜمل :اعمٚم٘مل

 .صحٞمح٤مً  ًمٞمس اًمٗمٝمؿ هذا أن ومٛمٕمٜم٤مه٤م ٓ، ًمؽ سم٘مقل أن٤م حم٤مضة، شمٕمٛمؾ ٓ ٓ: اًمِمٞمخ

 .طمًٜم٤مً  :اعمٚم٘مل

ف قمغم حم٤مضة شمٕمٛمؾ أن شمريد وم٢مذاً : اًمِمٞمخ  .ه٤مر ضُمُرف َذَ

 ومٞمم إٓ»: ُمٌلم قمريب سمٚم٤ًمن ىم٤مل ط اًمٜمٌل ٕن صحٞمح٤ًم: ًمٞمس اًمٗمٝمؿ هذا 

 .رُمْم٤من ُمـ أج٤مم ىمْم٤مء قمٚمٞمف رضمؾ: أن أؾم٠مخؽ وم٠من٤م ،شقمٚمٞمٙمؿ اوْمؽُمِض



 71 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 .ـمٌٕم٤مً  ُمٗمؽمض هذا :اعمٚم٘مل

ل: اًمِمٞمخ  .رُمْم٤من ذم يّمقم ٓ رُمْم٤من، ًمٞمس ًمٙمـ سم٤مًمؽ، ـَمقِّ

 .ُمٗمؽمض ذم إيف، :اعمٚم٘مل

 .رُمْم٤من هذا ٟمذرًا، ٟمٗمًف قمغم ٟمذر رضمؾ وإظمرى واطمدة، هذه ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ إي :اعمٚم٘مل

 رُمْم٤من؟ هذا: اًمِمٞمخ

 .ُمتت٤مسمٕملم ؿمٝمريـ... .:اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .ُمت٤مسمٕملم ؿمٝمريـ صٞم٤مم قمٚمٞمف..ؿمخص: ُمداظمٚم٦م

 .ومروض هذه أخٞم٧ًم يمثػمة أؿمٞم٤مء يٕمٜمل، هق هذا: اًمِمٞمخ

 .ىمّمدي اعمُـْٗمؽَمض، قمدا ومٞمم يٕمٜمل :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل؟ اعمٗمؽمض اعمٗمؽمض، قمدا ومٞمم :اعمٚم٘مل

 شقمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ» اجلٛمٞمع، ٟمٌل يمالم هذا يمالُمل، ًمٞمس هذا ُمٕمٜمك: اًمِمٞمخ

 وإٟمم أوًٓ، رُمْم٤من ذم ىمٚم٧م ُم٤م أن٤م ىمٚم٧م، رُمْم٤من ذم إٓ: قمكمّ  اؾمتٕمجٚم٧م أن٧م ًمٙمـ

 اًمٙمالم؟ شم٤مسمع ـمٞم٥م، أن، قمروم٧م يمم ظمٓم٠م ٟمٗمًف ذم وهق ُمٜمؽ، ومٝمؿ هذا

 .قم٤مؿمقراء يقم أو قمروم٦م، يقم اًم٧ًٌم يقم -ُمثالً – إذا يٕمٜمل :اعمٚم٘مل

 !يٕمٜمل ي٘مقًمقن يمم..رضمٕمٞملم ختٚمٞمٜم٤م شمرضمٕمٜم٤م، اهلل، ؾم٤محمؽ: اًمِمٞمخ

 ..صدرك وؾمع شمٙمرُم٧م ًمق..:اعمٚم٘مل

 ذيمر إمم أقمقد أن وؾمتْمٓمرين هٜم٤مك، ضمرى اًمذي ًمٚمٙمالم إقم٤مدة هذا ًمٙمـ: اًمِمٞمخ

 .هٜم٤مك ؾمٌؼ اًمذي أجْم٤مً  اجلقاب،
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 .خمتٍم يٕمٜمل ٓ ٓ :اعمٚم٘مل

 ..شمٗمْمؾ ه٤مت: اًمِمٞمخ

 ٓ رء ىمٌقهل٤م..ُمًٛمققم٦م ويمٚمٛمتؽ ومتقاك اًمِمٞمخ، ي٤م ظمػًما  اهلل ضمزاك :اعمٚم٘مل

 أو اًمٌٞمض أج٤مم ُمـ أو قم٤مؿمقراء يقم أو قمروم٦م يقم اًم٧ًٌم يقم واومؼ إذا: وم٠مىمقل يٜمٙمر،

 .هٙمذا ُيَّم٤مم، أن يٜمٌٖمل ٓ ؿمقال، ُمـ ؾم٧م

 .هٙمذا ُمئ٦م: اًمِمٞمخ

ح وم٠مول هذا، ذم طمديثلم أتذيمر يمٜم٧م يٕمٜمل، ـمٞم٥م، :اعمٚم٘مل  اًمتٕم٤مرض، وضمف شُمقوِّ

 صمالصم٦م يّمقم يم٤من: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف قمٜمف اهلل رض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم يٕمٜمل

 اًمثالصم٤مء يّمقم أظمر اًمِمٝمر وذم وآصمٜملم، وإطمد اًم٧ًٌم ؿمٝمر، يمؾ ُمـ أج٤مم

ٜمف وهذا واخلٛمٞمس، وإرسمٕم٤مء ًَّ  . اإلؾمٜم٤مد سمتدىمٞمؼ زم ُمٕمروم٦م ٓ ًمٙمـ اًمؽمُمذي، طَم

 رؾمقل صٞم٤مم قمـ ؾم٠مخقه٤م أهنؿ ؾمٚمٛم٦م أم قمـ قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م: اًمث٤مين احلدي٨م

 هلؿ ٟم٘مؾ اًمذي يُمَرْي٥م قمغم وم٠منٙمروا وإطمد، اًم٧ًٌم يّمقم يم٤من: وم٘م٤مًم٧م ،ط اهلل

 وإطمد اًم٧ًٌم يّمقم يم٤من إٟمف: وم٘م٤مًم٧م وم٠ًمخقه٤م سم٠منٗمًٝمؿ وىم٤مُمقا  ؾمٚمٛم٦م، أم رواي٦م

 واحل٤ميمؿ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن اسمـ -اًمِمقيم٤مين ي٘مقل يمم- وصححف ًمٚمٛمنميملم، خم٤مًمٗم٦م

 آقمؽماض؟ قمكمّ  أؿمٙمؾ وم٠من٤م. اًمذهٌل وواوم٘مف

 اإلؿمٙم٤مل؟ ًمؽ طُمؼَّ : اًمِمٞمخ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك :اعمٚم٘مل

 .أىمؾ ل ُم٤م إزمَّ  شمٜم٥ًم أن ًمؽ حيؼ ول: اًمِمٞمخ

 .ُمٕمٜم٤مه٤م أو طمٙمٛمٝم٤م ذم ُم٤م أو رُمْم٤من، يمٚمٛم٦م أصؾ :اعمٚم٘مل

 ُمـ ي١مظمذ -ومٕمالً – وم٤مجلقاب إُمر، قمٚمٞمؽ َأؿْمَٙمؾ أنؽ أُم٤م ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 سمٕمض أو اًمٜم٤مس إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم ًمٙمـ احلدي٨م، هذا همػم قمغم اًم٤ًمسم٘م٦م أضمقسمتل

سم٤مً  يريدون ومٝمؿ وًمذًمؽ وسم٤مٕصقل، سم٤مًم٘مقاقمد هيتٛمقن ٓ اًمٜم٤مس  ومرع يمؾ قمـ ضمقا

 .طمدي٨م يمؾ وقمـ
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رك أن٤م وأن   وضم٤مء اًمٗمْمالء، اعمِم٤ميخ سمٕمض شمٗمْمؾ طمٞمٜمم هٜم٤مك، ضمرى سمم ُأَذيمِّ

 صح؟ اًم٧ًٌم، يقم صٞم٤مم يٌٞمح احلدي٨م هذا: ضمقايب يم٤من طم٤مض، وأن٧م ضمقيري٦م سمحدي٨م

 .ٟمٕمؿ إي :اعمٚم٘مل

 ؾمٛمٕم٧م هؾ اًم٧ًٌم، يقم صٞم٤مم يٌٞمح واًمث٤مين إول طمديثؽ ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 اًمذي اجلقاب: اًمتٗمّمٞمؾ يتٚمقه ىمد سم٤مظمتّم٤مر أن وأىمقل احلدي٨م، ذاك قمـ اجلقاب

 احلدي٨م وقمـ ؾمٚمٛم٦م، أم طمدي٨م قمـ اجلقاب قملم هق ضمقيري٦م طمدي٨م قمـ ؾمٛمٕمتف

 ..اًمذي إول

 ٟمٗمًف هق: مداخؾة

 ًمٙمـ سمٕمد، ومٞمم ؾم٠مذيمره..اًمتحٗمظ ُمـ رء ُمع ٟمٗمًف، هق هق اجلقاب ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

ر أن أريد  .اجلقاب هق اجلقاب ذاك ٕن طميشمؽ: ُأَذيمِّ

 .اجلقاب ٟمٗمس :اعمٚم٘مل

 دام ُم٤م ذيمره، إمم ٟمْمٓمر ىمد اًمذي اًمنمح هق هذا سمٛمٕمٜمك، اجلقاب هق: اًمِمٞمخ

 .اًمقرى إمم راضمٕملم ٟمٕمقد وأن اًم٘مٝم٘مرى، ٟمٕمقد أن رهم٧ٌم أنؽ

 .قمٚمٞمٝمؿ رهمٌتل أومرض ٓ رهم٦ٌم، هلؿ يم٤من إذا ذًمؽ، ذم رهم٦ٌم ًمإلظمقان يم٤من إذا :اعمٚم٘مل

 .ُمٕمٚمٞمش: اًمِمٞمخ

 سم٢مجي٤مز... .:اعمٚم٘مل

 إيش؟ ي٘مقل: اًمِمٞمخ

 .سم٢مجي٤مز :اعمٚم٘مل

 ذيمرهت٤م اًمتل إطم٤مدي٨م هذه: سم٢مجي٤مز أن: ٟم٘مقل ظمػماً، اهلل ضمزاك ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

 ذم زدٟم٤م أنٜم٤م ؾمقى ضمديد سمٌمء أتٞمٜم٤م ُم٤م ضمقيري٦م، يمحدي٨م احلديث٤من هذان أو أن،

 ص٤مر ضمقيري٦م طمدي٨م هق واطمد طمدي٨م سمدل اعمُـٌِٞمح إطم٤مدي٨م ومّم٤مرت اًمٕمدد،

 اًمّمٞم٤مم إسم٤مطم٦م دائرة ذم شمدظمؾ اًمثالصم٦م إطم٤مدي٨م هذه ويمؾ أطم٤مدي٨م، صمالصم٦م اعمجٛمقع
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 سمف، ُمًٚممً  أن أىمقًمف اًمذي اًمٙمالم هذا يم٤من وإذا اًم٧ًٌم، صٞم٤مم وهق أٓ ومٞمف اعمختٚمػ

 .ومٞمف يٜم٤مىمش أطمداً  أفمـ وٓ

 َدلَّ  أنف طمٞم٨م ُمـ ضمقيري٦م طمدي٨م سملم ومرق ٓ ٕنف هذا: قمـ ؾمٌؼ اجلقاب: وم٢مذاً  

 ٟمٗمس قمغم دل ٕنف ؾمٚمٛم٦م أم طمدي٨م سملم سم٤مًمت٤مزم ومرق وٓ اًم٧ًٌم، صٞم٤مم إسم٤مطم٦م قمغم

سم٤مً  يم٤من ومم اًمث٤مًم٨م، احلدي٨م وأظمػماً  اًمدًٓم٦م، سم٤مً  يم٤من إول، احلدي٨م قمـ ضمقا  قمـ ضمقا

سم٤مً  يم٤من وُم٤م اًمث٤مين، احلدي٨م سم٤مً  يم٤من اًمث٤مين، احلدي٨م قمـ ضمقا  اًمث٤مًم٨م، احلدي٨م قمـ ضمقا

 . اًمثالصم٦م إطم٤مدي٨م قمـ اجلقاب هق اجلقاب ذاك وأظمػماً 

 وضسمٜم٤م اعمٌٞمح، قمغم ُم٘مدم احل٤مفمر أن: اًمٗم٘مف أصقل قمٚمؿ شمٓمٌٞمؼ طمٞم٨م ُمـ هذا

 ىم٤مل اًمٕمٚمؿ جم٤مًمس حييون ممـ إوم٤موؾ ُمـ يٛمٞمٜمؽ قمغم ُمـ وسمٕمض شم٘مريٌٞم٦م، أُمثٚم٦م

 أو اصمٜملم يقم ضم٤مء أنف اومؽمض: طم٤مضون مجٞمٕم٤مً  وأنتؿ ًمٙمؿ ضسمتف اًمذي اعمثؾ ؾمٛمع ح٤م

 هذا شمرك شُم١ْمصمر أم اًمٗمْمٞمٚم٦م، ُمـ ومٞمف ح٤م صٞم٤مُمف شُمَٗمّْمؾ ومٝمؾ قمٞمد، يقم َخٞمس يقم

 سح اًمٕمٞمد، يقم صٞم٤مم قمـ ط اًمرؾمقل هنك وىمد قمٞمد، يقم ص٤مدف ٕنف اًمّمٞم٤مم:

 ٟم٘مقل ىمٌؾ ُمـ ٟمٙمقن وىمد مت٤مُم٤ًم، ي٘مٜمٕمٜم٤م اعمث٤مل هذا إن واهلل: احل٤مضيـ إوم٤موؾ سمٕمض

 شمٕم٤مرض إذا ٕنف ضمدًا: واوح ُمث٤مل اعمث٤مل ومٝمذا أن أُم٤م اًمِمٞمخ، ي٘مقل ُم٤م سمخالف

م وُمٌٞمح طم٤مفمر  .اعمٌٞمح قمغم احل٤مفمرُ  ىُمدِّ

 اًمذي ُم٤م وم٤مٔن اجلٚم٦ًم، شمٚمؽ ذم ضمرى يمٚمف اًمٙمالم هذا أن ُمٕمل شمذيمر ًمٕمٚمؽ 

 طمديثلم ضمقيري٦م طمدي٨م إول احلدي٨م إمم وٛمٛم٧م أنؽ ُمـ ُم١ماظمذة وٓ اؾمتٗمدٟم٤مه

 .اإلسم٤مطم٦م ُمقوقع ذم داظمٚمقن يمٚمٝمؿ يم٤مٕول، ومه٤م آظمريـ

م وُمٌٞمح طم٤مفمر شمٕم٤مرض إذا: ذيمرٟم٤م يمم وم٤مًم٘م٤مقمدة: وطمٞمٜمئذٍ    اعمٌٞمح، قمغم احل٤مفمر ىُمدِّ

 .اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا

 ذم يمٜم٧م أنٜمل احل٘مٞم٘م٦م آٟمٗم٤ًم، ذيمرشمف اًمذي قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م: احلديثٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ 

ٜمتف ُمْم٧م ؾمٜملم ًَّ ٌَلّم  صمؿ يمتٌل، سمٕمض ذم طَم  وًمذًمؽ اًمٕمداًم٦م، جمٝمقل رضمالً  ومٞمف أن زم شَم

 ذم وأدظمٚمتف اًمؽمُمذي، قمـ أن٧م ٟم٘مٚم٧م يمم وحتًٞمٜمف احلدي٨م هذا شم٘مقي٦م قمـ ومرضمٕم٧م

ٌَع ل اًمذي اًم٘مًؿ  إومم اًمٓمٌٕم٦م ذم يم٤من سمؾ شواًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م وٕمٞمػ» ُمـ سَمْٕمدُ  ُيْٓم
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 اعمجٚمد ـم٤ٌمقم٦م أقمدٟم٤م ح٤م وأن ومٞمف، ُمقضمقداً  يم٤من شواًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م صحٞمح» ُمـ

 احلدي٨م هذا رومٕم٧م اًمٕمٚم٦م شمٚمؽ ومٞمف أن وشمٌلم واًمؽمهٞم٥م، اًمؽمهمٞم٥م صحٞمح ُمـ إول

 هذا ومٞمٝم٤م ًمٞمس اعمٕم٤مرف دار ـم٤ٌمقم٦م ُمـ هل اًمتل اجلديدة وم٤مًمٓمٌٕم٦م اًمّمحٞمح، ُمـ

 .ومٜم٘مقل. واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م وٕمٞمػ إمم ٟم٘مٚمتف ٕنٜمل احلدي٨م:

 ...ؿمٞمخٜم٤م: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .اًمراسمع اجلزء شاًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م» ؿمٞمخٜم٤م :اعمٚم٘مل

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك أجْم٤ًم، ُمقضمقد: اًمِمٞمخ

 رأج٧م يمم صم٤مسم٧م احلدي٨م هذا سم٠من ُم٘متٜمٕم٤مً  أو ي٘متٜمع يزال ٓ يم٤من ومٛمـ: ًمٜم٘مقل ٟمٕمقد 

 أنف سمف اىمتٜمٕم٧م ُم٤م سمٛمثؾ ي٘متٜمع يم٤من وُمـ يٙمٗمٞمف، اًمٗم٘مٝمل وم٤مجلقاب اًمؽمُمذي، ُمـ أن٧م

 يًتحؼ ٓ اعمٞم٧م هذا إٟمف: هٜم٤مك ىمٚمٜم٤مه٤م اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م ومٜمٕمٞمد اإلؾمٜم٤مد، وٕمٞمػ طمدي٨م

 اًمث٤مين، احلدي٨م أُم٤م ًمف، ىمٞمٛم٦م ٓ صحٞمح٤ًم، طمديث٤مً  ُيـخ٤مًمػ وٕمٞمػ طمدي٨م اًمٕمزاء، هذا

سم٤مً  ومٞمف أن ُمتذيمر همػم أن أذيمره اًمذي  ُمـ رء أجْم٤مً  رواشمف سمٕمض وذم ُمتٜمف، ذم اوٓمرا

 .سمٛمدده َيُٛمّدٟم٤م قمٚمٞم٤مً  أظم٤مٟم٤م وًمٕمؾ اجلٝم٤مًم٦م،

 ومٚمؿ قمٜمف وؾم٠مختؽ قمٜمٝم٤م، واًمراوي قم٤مئِم٦م سملم اٟم٘مٓم٤مع ومٞمف ؿمٞمخٜم٤م: طمًـ قمكم

 .اًمؽمُمذي صحٞمح ذم شمقرده

 .أجقه: اًمِمٞمخ

 .أظمر اًمٙمت٤مب ٟمّمٞم٥م ُمـ هق وم٤ٌمًمت٤مزم،: ُمداظمٚم٦م

 . هق هذا شاًمؽمُمذي وٕمٞمػ»: اًمِمٞمخ

 اًمٜمٔم٤مم قمغم ؾمقى ؿمٞمئ٤مً  اؾمتٗمدت ٓ طمٜملم، سمُِخّٗمل أؾمت٤مذ ي٤م رضمٕم٧م: وم٢مذاً 

 .هٝمف راوح، ُمٙم٤مٟمؽ: اًمًقري اًمٕمًٙمري

 .احلديثلم هذيـ ؿمٞمخ، ي٤م اؾمتٗمدٟم٤م سمغم ؿمٞمخ،: ُمداظمٚم٦م
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 .ظمػًما  اهلل ضمزاك إيف: اًمِمٞمخ

 .ؾمٛمحتؿ ًمق: ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ :اعمٚم٘مل

 ُيَ٘مّدم واًمٗمٕمؾ، اًم٘مقل شمٕم٤مرض إذا: يٕمٜمل إصقًمٞم٦م اًم٘مقاقمد ُمـ أجْم٤مً : ُمداظمٚم٦م

 .اًمٗمٕمؾ قمغم اًم٘مقل

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك أطمًٜم٧م،: اًمِمٞمخ

 .أصقًمٞم٦م أجْم٤مً  ىم٤مقمدة: صم٤مٟمٞم٤مً : ُمداظمٚم٦م

 [!اًمِمٞمخ يْمحؽ. ]ضم٤مرك إمم شمقضمٝمف أن أرضمق اًمٙمالم هذا سمس: اًمِمٞمخ

 (  11 :53 :13/ 129/واًمٜمقر اهلدى)

 افسبت صقام حقل

 هلذا اًمٗمٕمؾ: قمغم اًم٘مقل ىمدم ومٕمٚمف، ُمع ىمقًمف أو اًمًالم قمٚمٞمف أُمره شمٕم٤مرض وم٢مذا: اًمِمٞمخ

٤م، شمنميٕم٤مً  يٙمقن ىمد: أي وىمد، ىمد ومٕمٚمف، قم٤مم شمنميع ىمقًمف أن اًم٥ًٌم  .يٙمقن ٓ وىمد قم٤مُمًّ

 :أثٜملم سمنمـملم قم٤مُم٤مً  شمنميٕم٤مً  يٙمقن أنف ٓؿمؽ 

 ٕن قم٤مدة: يٙمقن ٓ وأن قم٤ٌمدة، يٙمقن أن وهق: إول اًمنمط ص٤ٌمطم٤مً  ذيمرٟم٤م 

 .اًمنمقمٞم٤مت ذم شمدظمؾ ٓ اًمٕم٤مدات

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ اًمّم٤مدر اًم٘مقل ُمـ خم٤مًمػ ًمف يٙمقن ٓ أن :اًمث٤مين اًمنمط 

 .صدده ذم أن ٟمحـ يمم واًمًالم، اًمّمالة

 ىمقًمف ٕن ومٕمٚمف، وشمريمٜم٤م سم٘مقًمف أظمذٟم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف ومٕمٚمف ظم٤مًمػ ىمقًٓ  وضمدٟم٤م وم٢مذا 

 .وىمد ىمد وومٕمٚمف قم٤مم ذع هق

 ُم٤م ظمالف ًمٌمء ط اًمٜمٌل ومٕمؾ ُٟمَٕمٚمِّؾ يمٞمػ اًم٘مدىمدة هذه ذم ٟمٌح٨م أن 
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 أُمتف؟ سمف ظم٤مـم٥م

ٌَلمِّ  دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م يٙمـ ل إذا اًمٗمٕمؾ هذا: ٟم٘مقل أن ضمداً  اًمًٝمؾ ُمـ  سمٕمد ضم٤مء أنف ُي

 . إصٚمٞم٦م اًمؼماءة وهل إصؾ، قمغم حيٛمؾ: وم٢مذاً  اًم٘مقل،

ج اخلٛمر وىمّم٦م واطمدًة، ـَمْٗمَرةً  سم٤مٕطمٙم٤مم ضم٤مءت ُم٤م اًمنميٕم٦م ٕن  ذم واًمَتَدرُّ

 .إصؾ قمغم ُم٤ٌمطم٦م يم٤مٟم٧م اخلٛمر أن قمغم شمدًمٜم٤م اًمتل إُمثٚم٦م ُمـ ُمث٤مل أووح حتريٛمٝم٤م

ًٓ  ٟم٘مقل ٓ وىمد   اًمٜم٤مس ُمـ زيداً  سم٠من ظمؼم ضم٤مءٟم٤م وم٢مذا، إصٚمٞم٦م اًمؼماءة قمغم إٟمم طمال

 قمـ احلدي٨م ضم٤مء وم٢مذا، اًمزُم٤من ذًمؽ ذم يٙمقن أن يٛمٙمـ ًمٚمخٛمر ذسمف ًمٙمـ اخلٛمر، ذب

 أن يٛمٙمـ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم وم٢من صدده، ذم أن ٟمحـ يمم ُم٤م، ومٕمؾ ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .شاًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ» :سم٘مقًمف اجلديد اًمتنميع هذا ىمٌؾ يٙمقن

 .اإلسم٤مطم٦م زُمـ ذم يم٤من اًمٗمٕمؾ هذا يٙمقن أن ممٙمـ: وم٢مذاً  

 ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذٍ  ًمٕمذر، اًمًالم قمٚمٞمف ُمٜمف صدر ومٕمؾ، ًمٕمذر يٙمقن أن يٛمٙمـ: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .اًم٘م٤مقمدة ذم ضم٤مء يمم اًمٗمٕمؾ: قمغم اًم٘مقل ومٜم٘مدم ًمٕمذر، يٙمقن أن حيتٛمؾ أنف ُم٤مدام

 ُم٤مدام اًمًالم: قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ظمّمقصٞم٦م هذه يٙمقن أن يٛمٙمـ: ٟم٘مقل وأظمػماً  صم٤مًمث٤مً 

 .اًمٗمٕمؾ قمغم ُم٘مدم وم٤مًم٘مقل ىمقًمف ُمع ومٕمٚمف شمٕم٤مرض

 قمغم ومٕمٚمف يم٤من إُم٤م: صمالث وهل اطمتمٓت قمدة ومٞمف أىمقل أن: هبذا أردت اًمذي

 ٓ واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف خلّمقصٞم٦م يم٤من أنف وإُم٤م، ًمٕمذر يم٤من إٟمف وإُم٤م، إصؾ

 .إن٤مم ُمـ أطمد قمٚمٞمٝم٤م يِم٤مريمف

ً، اعمتخ٤مًمٗم٦م اًمٜمّمقص سمٕمض قمغم شمٓمٌٞمؼ هق اًم٘م٤مقمدة هذه وم٤مئدة ُمـ  صم٧ٌم أنف فم٤مهرا

 .شىم٤مئمً  ذب ط اًمٜمٌل أن» :اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم

 .ىم٤مئمً  اًمنمب قمـ هنك أنف: اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم أجْم٤مً  وصم٧ٌم

 يٕمٞمش اًمتل واًمٕم٤مدات سم٤مٕضمقاء يت٠مثر وٓ احلؼ يريد اًمذي اًمٗم٘مٞمف أن يٗمٕمؾ ُم٤مذا

  سمٞمٜمٝم٤م؟ أو ومٞمٝم٤م
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ب أن  اقمؽماو٤مت ـمٌٕم٤مً  وؾمٜمًٛمع اًمٗمٕمؾ، قمغم اًم٘مقل ٟم٘مدم صم٤مٟمٞم٦م، دمرسم٦م وَمْٚمٜمَُجرِّ

 قمـ ط اهلل رؾمقل هنك»: اًم٘م٤مقمدة ظمالف قمغم ىم٤مئٛم٦م آقمؽماض هذه ًمٙمـ يمثػمة:

 .شىم٤مئمً  اًمنمب

 ٟمت٠مول أو ٟم٘مقل ح٤مذا، ًمٚمتٜمزيف اًمٜمٝمل هذا أن واعمحدصملم اًم٘مداُمك سمٕمض ي٘مقل

 .ىم٤مئمً  ذب ط اًمٜمٌل أن ي٘مٞمٜم٤مً  صم٧ٌم ٕنف شمٜمزهيٞم٦م؟ يمراه٦م وهق اعمٕمٜمك، هبذا اًمٜمٝمل

 يم٤من ًمق اًمتٜمزهيٞم٦م، ًمٚمٙمراه٦م اًمٜمٝمل هذا سم٠من ي٘م٤مل أن اعمٛمٙمـ ُمـ يم٤من: أىمقل أن٤م 

 ٟمٕمرف وٟمحـ ًم٘مقًمف، سمٞم٤من ومٕمٚمف ومٞمٙمقن اًمٜمٝمل، سمٕمد يم٤من ومٕمٚمف أن شم٤مرخيٞم٤مً  صم٤مسم٧م قمٜمدٟم٤م

ءً  ًمٚمنمع سمٞم٤من هق ط ومٕمٚمف أن أجْم٤مً  اًمنميٕم٦م ىمقاقمد ُمـ أنف  همػم أو ىمقًٓ  يم٤من ؾمقا

يْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َوَأنَزًْمٜم٤َم﴿: شمٕمٚمٛمقن يمم اًم٘مرآن ذم ُمٜمّمقص وهذا ىمقل، َ  اًمذِّ  َُم٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ًمُِتٌلَمِّ

َل   .[55:اًمٜمحؾ]﴾ إًَِمٞمِْٝمؿْ  ُٟمزِّ

 يم٤من أنف ومٚمق، سم٢مىمراره شم٤مرة سمٗمٕمٚمف، شم٤مرةً  سم٘مقًمف، شم٤مرةً  يٙمقن اًمًالم قمٚمٞمف ومٌٞم٤مٟمف 

 ٕن ًمٚمتٜمزيف اًمٜمٝمل هذا سم٠منف ُم٤م ىم٤مئؾ وىم٤مل اًمٜمٝمل، سمٕمد ذب أنف صحٞمح شم٤مريخ قمٜمدٟم٤م

 .اًم٥ًٌم وؾمتًٛمٕمقن أجْم٤مً  ٓ أىمقل ًمٙمٜمل يٛمٙمـ، اًمٜمٝمل سمٕمد ذب ط اًمرؾمقل

 ذب يٙمقن أن يٛمٙمـ، اًم٤ًمسم٘م٦م إُمثٚم٦م سمٕمض ذم ـمٌ٘مٜم٤مه٤م يمم اًم٘م٤مقمدة ؾمٜمٓمٌؼ 

 أن ومٞمٛمٙمـ آٟمٗم٤م، ُمذيمقر شم٤مريخ قمٜمدٟم٤م ُم٤م دام ُم٤م اإلسم٤مطم٦م قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .اًمٜمٝمل وىمٌؾ اإلسم٤مطم٦م قمغم ذسمف يم٤من ٟم٘مقل

 وُمـ ًمٕمذر، ىم٤مئمً  ذب يٙمقن أن وهق: اًمث٤مين آطمتمل أو اًمث٤مين اجلقاب ي٠ميت 

 .ضمداً  سمدهل أُمر وهذا ُمٕمذورًا، ًمٞمس ُمـ سمف يٚمحؼ ٓ ُمٕمذوراً  يم٤من

 .اًمًالم قمٚمٞمف ظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ ذًمؽ يٙمقن أن يٛمٙمـ: ٟم٘مقل أظمػماً  

 اًمّمحٞمحلم ذم هق اًمذي ُمًٚمؿ و اًمٌخ٤مري طمدي٨م قمـ ُيـَج٤مب أجْم٤مً  هذا سمٛمثؾ

 اإلزار اٟمحن ًمف ومرس قمغم ويم٤من ظمٞمؼم، ط اهلل رؾمقل همزا  ح٤م»: أنس طمدي٨م ُمـ

 ذم درؾمٜم٤م إمم سمٜم٤م يٕمقد وهذا أطمدمه٤م أن ؿمؽ ٓ ًمٗمٔم٤من، وهٜم٤م شاًمًالم قمٚمٞمف ومخذه قمـ

 قمـ ضمقاب أن ه٤مشمقا  سمّمحتف، ُم٘مٓمقع اًمّمحٞمحلم ذم ُم٤م إن ي٘مقًمقن اًمذيـ اًمّم٤ٌمح
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 قمـ اإلزار ومحن»: سمٚمٗمظ اًمٌخ٤مري رواه واطمد طمدي٨م ذم اعمقضمقدة اعمٕم٤مرو٦م هذه

، ىمّمداً  أي طمن اًمٌخ٤مري ومٚمٗمظ شومخذه قمـ اإلزار وم٤مٟمحن»: ُمًٚمؿ ورواهش ومخذه

 .ضمديد طمٙمؿ ئمٝمر طمٞمٜمذاك وهٜم٤م

 ويريمض يٓم٤مرد ٕنف ذًمؽ، ذم يم٥ًم ًمف ًمٞمس أي شاٟمحن» ُمًٚمؿ ًمٗمظ سمٞمٜمم 

 .اًمٗمخذ ويٜمٙمِمػ اهلقاء ُمع يٓمػم اًمثقب احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وهق سمٗمرؾمف،

٩م أن أردٟم٤م إذا اًمث٤مين، اعمٕمٜمك هذا   رواي٦م ُمـ أصح ُمًٚمؿ رواي٦م: ىمٚمٜم٤م ُٟمرضمِّ

 رواه ُم٤م أن احلدي٨م ُمّمٓمٚمح قمٚمؿ ذم ٟم٘مرأ  ُم٤مٟمحـ وم٢مذا، اًمٚمٗمٔم٦م هذه ذم اًمٌخ٤مري

 أظمره إمم.. و و اًمًٜمـ رواه مم٤م أصح ُمًٚمؿ رواه وُم٤م ُمًٚمؿ، رواه مم٤م أصح اًمٌخ٤مري

 .اعم٤ًمٟمٞمد ُمـ

 اإلُم٤مم رواه اًمِمٞمخ٤من، يروه ل طمدي٨م وَمُرّب  ُُمٓمردة، ًمٞم٧ًم وًمٙمٜمٝم٤م ىم٤مقمدة هذه

 يمالمه٤م ُمًٚمؿ و اًمٌخ٤مري رواه٤م اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم ُمـ أصح ُمًٜمده ذم أمحد

 .اًمّمحٞمحلم ذم ُمٕم٤مً 

 .أهمٚمٌٞم٦م ىم٤مقمدة أهن٤م ٟم٘مقل أن يٛمٙمـ وإٟمم ُمْمٓمردة، ًمٞم٧ًم ىم٤مقمدة هذه اًم٘م٤مقمدة

 اٟمحن» اًمراضمح وًمٞمس اإلزارَ  طمن: اًمٌخ٤مري رواي٦م أن اومؽموٜم٤م إذا: وم٤مٔن 

 .اإلزار طمن شاإلزارُ 

 أصح اًمٌخ٤مري رواه ُم٤م أنف اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة قمغم سمٜم٤مًءا أصح رواي٦م هذه أن اومؽموٜم٤م 

 :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وسملم اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا سملم اًمتقومٞمؼ يمٞمػ ُمًٚمؿ، رواه مم٤م

 ش.قمقرة اًمٗمخذ»

 هذا قم٤مروف ًمألُم٦م، قم٤مم شمنميع شقمقرة اًمٗمخذ»: ومٜمًؽميح اًم٘م٤مقمدة إمم ٟمٚمج٠م

! ىمّمد دون أم ُمٜمف ىمّمداً  يم٤من شمرى ي٤م اإلؿمٙم٤مل، ذًمؽ ومٞمف اًمٗمٕمؾ هذا أن ُمع اًمٗمٕمؾ

 .إصٚمٞم٦م اإلسم٤مطم٦م قمغم يٙمقن وىمد ومٕمؾ هذا: إذاً  ُمٜمف، سم٘مّمد يم٤من أنف ٟمٗمؽمض ًمٙمـ

 ومخذه، قمـ صمقسمف واٟمحن اًمثقب ومٙمِمػ يٓم٤مرد وهق شمْم٤ميؼ، ًمٕمذر يٙمقن وىمد 

 .ظمّمقصٞم٦مً  يٙمقن وىمد
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ـك اًمذي اًم٘مٚمٞم٥م طمدي٨م قمـ ي٘م٤مل يمذًمؽ  ـم٤مرق ومٓمرق رضمٚمٞمف ط اًمٜمٌل ومٞمف دًمَّ

 يٛملم قمـ وضمٚمس ومدظمؾ ًمف، ائذٟمقا  ىم٤مل اًمٜمٌل وم٤مؾمت٠مذن اًمّمديؼ سمٙمر أبق وهق اًم٤ٌمب

 قمثمن وضم٤مء ي٤ًمره، قمـ قمٛمر ضم٤مء وهٙمذا اًمٌئر، ذم رضمٚمٞمف وأدمم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ىمد :شم٘مقل ومرواي٦م أجْم٤مً  ومٞمٝم٤م اعمختٚمػ اًمرواي٦م قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٖمٓمك

 ُمًٚمؿ صحٞمح ذم رواي٦م وذم، ومخذه قمـ رواي٦م وذم، ريمٌتف قمـ اًمثقب اٟمٙمِمػ

 ومقضمدٟم٤م اًمرواي٤مت شمتٌٕمٜم٤م ٟمحـ ًمٙمـ ؾم٤مىمٞمف وسملم ومخذه سملم شاًمراوي ُمـ اًمِمؽ»

 .ظم٤مرج اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م

 .. .:اًم١ًمال

 ومخذه: قمـ اًمّمحٞمح، ظم٤مرج ومخذه قمـ ذًمؽ، ظمالف أىمقل أن رأجد أن٤م ٓ،: اًمِمٞمخ

ح اًمتل ومٝمل  .ؾم٤مىمف قمـ أو ومخذه قمـ اًمراوي، سمٞمٜمٝمم ؿمؽ اًمٚمذيـ اًم٘مقًملم إطمد شُمَرضمِّ

 ومخذه قمـ يم٤مؿمًٗم٤م يم٤من إٟمف ىمٚمٜم٤م، يمم اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م أن أجْم٤مً  ٟمٗمؽمض اًمِم٤مهد 

 ويم٤مٟم٧م ومخذه ؾمؽم قمثمن دظمؾ وح٤م شقمقرة اًمٗمخذ»: اًم٘مقزم احلدي٨م سمف ىم٤مل اًمذي

ي٘م٦م دِّ  اًمٗم٘مف، قمغم وطمرصٝم٤م وم٘مٝمٝم٤م ُمـ وهذا -قمٜمٝمم اهلل رض- اًمّمديؼ سمٜم٧م اًمّمِّ

ـْ  شمراىم٥م يم٤مٟم٧م حمج٦ٌم اُمرأة وهل ـْ  اًمداظمؾ َُم  ومٚمم اًمرؾمقل؟ يٗمٕمؾ ُم٤مذا اخل٤مرج وَُم

ت ُم٤م سمٙمر أبق دظمؾ اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م اجلمقم٦م ظمرج  قمٛمر ودظمؾ ووٕمؽ، ُمـ همػمَّ

 ممـ أؾمتحل أٓ» :اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل وم٤مؾمتؽمت سم٤مدرت قمثمن دظمؾ ح٤م يمذًمؽ،

 .ش٦ماعمالئٙم ُمٜمف شمًتحل

 قمقرة، اًمٗمخذ يمٞمػ: إذاً  قمٛمر، أُم٤مم وومخذه سمٙمر أيب أُم٤مم ومخذه يمِمػ هق: إذاً 

 قم٤مُم٦م، ذيٕم٦م ومٝمق ىمقًمف أُم٤م صمالصم٦مٍ  ُمـ واطمدة وحيتٛمؾ ومٕمٚمف، هذا ٟم٘مقل: اًم٘مقل ذم

ٛمقا  اًمذيـ اح٤مًمٙمٞم٦م قمٚممء أىمقال سمٕمض إمم ٟمٚمج٠م أن -هذه واحل٤مًم٦م- سمح٤مضم٦م وًمًٜم٤م ًّ  ىَم

 .صٖمرى وقمقرة يمؼمى قمقرة إمم اًمٗمٕمكم، واحلدي٨م اًم٘مقزم احلدي٨م سملم شمقومٞم٘م٤مً  اًمٕمقرة:

 طمٞمٜمم سمٜم٤م طم٤مضم٦م ٓ اًمٗمخذان، اًمّمٖمرى واًمٕمقرة اًمًقءشم٤من، اًمٙمؼمى وم٤مًمٕمقرة 

 أن سمٕمد ًمف، ُمًقغ ٓ اًمذي اًمتٕمٚمٞمؾ هذا ُمثؾ ُمـ ومٜمًؽميح اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة هذه ٟمٓمٌؼ

 ٓطمتملٍ  ومٕمٚمف وٟمدع اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف إمم ٟمٕمقد سم٠من شم٠مُمرٟم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة أن قمرومٜم٤م
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 .اًمثالصم٦م آطمتمٓت هذه ُمـ

 إطم٤مدي٨م سملم يقومؼ يمٞمػ يٕمرف أن قمغم اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م ي٤ًمقمد مم٤م اًمقاىمع ذم هذا

 .اعمتٕم٤مرو٦م

 ُمقوققمٜم٤م يٜم٤مؾم٥م اًمذي ًمٙمـ هلل: واحلٛمد ضمداً  ويمٌػمة يمثػمة ذًمؽ ذم واًم٘مقاقمد 

: اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة هذه قمغم يٜمٌٜمل هق اًم٧ًٌم، يقم صٞم٤مم قمـ اًمًالم قمٚمٞمف سمٜمٝمٞمف اعمتٕمٚمؼ

 ش.اًمٗمٕمؾ قمغم اًم٘مقل ىُمّدم واًمٗمٕمؾ، اًم٘مقل شمٕم٤مرض إذا»

 هذا قمثمن شمالمه٤م صمؿ قمٛمر و سمٙمر أيب شم٘مقل يٕمٜمل ىمّم٦م ىمّمت٤من، أهنم: اًم١ًمال

 .اًم١ًمال هذه قم٤مئِم٦م وؾم٠مختف ومخذه: يم٤مؿمٗم٤مً  احل٤مًم٦م هذه ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 ومٞمٝم٤م أخٞمس اًمٌئر، ذم أرضمٚمٝمؿ وأصح٤مسمف اًمرؾمقل شمدًمٞم٦م و ُمقؾمك أيب طمدي٨م ىمّم٦م أُم٤م 

 ي٤ًمره قمغم ضمٚمس قمٛمر وضم٤مء ؾم٤مىمف، قمـ ويمِمػ سمٙمر أبق وضم٤مء ؾم٤مىمف قمـ يمِمػ أنف إٓ

 اًمٌئر، قمغم ُمٙم٤مٟم٤مً  جيد ول وضم٤مء شمّمٞمٌف، سمٚمقى قمغم قمثمن سَمنمِّ  ىم٤مل صمؿ ؾم٤مىمف قمـ ويمِمػ

ل  .وم٘مط اًم٤ًمىملم يمِمػ إٓ ومٞمٝم٤م ًمٞمس ومٝمذه سم٘مٌقرهؿ، اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد وَم٠َموَّ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك، ضمٞمد اجلٛمع ومٝمذا يمذًمؽ يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 (  11 :11: 53/ 173/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (  11 :15: 11/ 173/ واًمٜمقر اهلدى) 

  افسبت يقم صقام ظـ افـفل حديث ظذ افؽلم   

 قمغم ضمديدة شمٙمقن شمٙم٤مد إهن٤م هذه، اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم عم٠ًمخ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 اًمٌٚمٌٚم٦م، ُمـ ٟمقع ومحدث ُمٍم ذم اًمٕمٚمؿ إمم اعمٜمتًٌلم سمٕمض وم٤مقمؽموٝم٤م إومٝم٤مم:

 احلٙمؿ، هذا شمٕمؽمض اًمتل اًمِمٌٝم٤مت قمـ واإلضم٤مسم٦م اعم٠ًمخ٦م، هذه طم٘مٞم٘م٦م إوم٤مو٦م ومٜمرضمق

  قم٤مؿمقراء؟ يقم يقاومؼ وىمد قمروم٦م، يقم يقاومؼ ىمد اًم٧ًٌم يقم أطمٞم٤مٟم٤م ٓؾمٞمم

 شم٤مرة قمٜمٝم٤م، وأضم٧ٌم قمٜمٝم٤م ؾُمئٚم٧ُم  ُم٤م ًمٙمثرة اعم٠ًمخ٦م هذه أن احل٘مٞم٘م٦م: افشقخ
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 آقمؽماو٤مت شمٚم٘مل ُمع اًمتٗمّمٞمؾ ُمع وشم٤مرة جم٤مدًم٦م، أو ُمٜم٤مىمِم٦م دون سم٤مًمتٗمّمٞمؾ

ٗمرة هذه ذم يم٤من ُم٤م اًمٜمقع هذا وُمـ وإؾمئٚم٦م، ًَّ  يم٤من وىمد اعمٜمقرة، اعمديٜم٦م ذم إظمػمة اًم

 ذم اعمدرؾملم ُمـ وهمػمهؿ اًمديم٤مشمرة ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ أوم٤موؾ سمٕمض اعمجٚمس ذًمؽ ذم

 هذه ُمثؾ ذم أظمرى ُمرة ٟمخقض أن اعمٗمٞمد ُمـ يم٤من إذا أدري ومال اإلؾمالُمٞم٦م، اجل٤مُمٕم٦م

 وشمٙمرارا، ُمرارا اًمٌح٨م ومٞمف ُم٣م ُم٤م ًمتٙمرار قم٤مدةً  شمٜمِمط ٓ اًمٜمٗمس يم٤مٟم٧م وإن اعم٠ًمخ٦م،

 إن ُمٕمٙمؿ وم٠من٤م ذًمؽ وُمع أذـم٦م، هٜم٤م إخ قمٜمد ًمٕمؾ أىمقل َأيمُِؾ، وم٠من٤م طم٤مل يمؾ وقمغم

 .اًمتقومٞمؼ اهلل ُمـ وأرضمق اهلل، ؿم٤مء إن ومٕمٚم٧ُم  أظمرى ُمرة ٟمخقوٝم٤م أن رأجتؿ

 ذًمؽ؟ شمرى

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٗم٤مضمئ٦م أهن٤م يمالُمؽ، ُمٓمٚمع ذم إًمٞمٝم٤م أذت يمم اًمقاىمع ذم اًم٘مْمٞم٦م: اًمِمٞمخ

 ىمد هؿ وإٟمم -اًمًٜم٦م سمدراؾم٦م أنٗمًٝمؿ ُيِمٖمٚمقن ٓ اًمذيـ وسمخ٤مص٦م- اًمٜم٤مس ًمٕم٤مُم٦م

 وهذا وشم٘م٤مًمٞمدهؿ، وقم٤مداهتؿ ُمذاهٌٝمؿ ومٞمٝم٤م يقاوم٘مقن ُم٤م اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ يراضمٕمقن

 شم٤ٌمرك اهلل طمٗمٔمٝم٤م اًمتل اًمًٜم٦م يمت٥م سمٓمقن ذم ورد ىمد أنف ُمع احل٘مٞم٘م٦م، ذم يم٤من احلدي٨م

ـُ  إِٟم٤َّم﴿: وضمؾ قمز ىم٤مل يمم اًمٙمريؿ، ًمٚم٘مرآن طمٗمٔمف سم٤مب ُمـ ًمٜم٤م وشمٕم٤ممم ًْمٜم٤َم َٟمْح يْمرَ  َٟمزَّ  اًمذِّ

 ح٤م وًمٙمـ اًمًٜم٦م، يمت٥م ذم حمٗمقفم٤م احلدي٨م هذا يم٤من ًم٘مد ،[9:احلجر] ﴾حَل٤َمومُِٔمقنَ  ًَمفُ  َوإِٟم٤َّم

 ُم٤م وم٢مذا وًمذًمؽ هذا، اًمزُم٤من آظمر ذم ُمٜمًٞم٤م ٟمًٞم٤م شُمّمٌح أن يم٤مدت اًمًٜم٦م دراؾم٦م يم٤من

 اًمٜم٤مس: أذه٤من قمغم همري٤ٌم ضم٤مء اًمٙمت٥م سمٓمقن ذم اعمحٗمقظ احلدي٨م هذا ُمثؾ أثػم

 قمٚمٞمف اقمت٤مدوا ح٤م خم٤مًمٗم٤م يم٤من وُم٤م اعمذاه٥م، سمٕمض ذم ضم٤مء ح٤م خم٤مًمٗم٤م يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م

ءً  اًمٕم٤ٌمدات، ُمـ  . اعمًتح٤ٌمت أو اًمًٜمـ ُمـ ُمٜمف يم٤من ُم٤م ؾمقا

 ُمٜم٤مر» يمت٤مب سمتخري٩م ذقم٧م يمٜم٧م طمٞمٜمم احلدي٨م هلذا ًمالٟمت٤ٌمه قمٝمدي ويٕمقد

 ختري٩م ذم اًمٖمٚمٞمؾ سم٢مرواء» اًمٞمقم اًمٕمٚمؿ ـمالب ًمدى اعمٕمروف اًمٙمت٤مب ذم شاًمًٌٞمؾ

 .شاًمًٌٞمؾ ُمٜم٤مر أطم٤مدي٨م

 ومقضمدت احلٜمٌكم، اًمٗم٘مف ذم وهق شاًمًٌٞمؾ ُمٜم٤مر» اًمٙمت٤مب ذاك ذم احلدي٨م هذا ُمر وم٘مد 

ا  ٟمٗمز  سم٤مًمٜم٦ًٌم ديدين هق يمم قمٚمٛمٞم٤م، خترجي٤م خترجيف قمغم ومجري٧م سمف، ًمٚمٕمٜم٤مي٦م ُُمْْمَٓمرَّ
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 احلديثٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ احلدي٨م هذا ومقضمدت شمْمٕمٞمٗم٤م، أو شمّمحٞمح٤م ٟمتٌٜم٤مه٤م اًمتل ًمألطم٤مدي٨م

 وٓ إؿمٙم٤مل ٓ صحٞمح وسمٕمْمٝم٤م يمثػمة، ـُمُرىم٤م ًمف ٕن شمّمحٞمحف: ُمـ ًمٚم٤ٌمطم٨م ُمٜم٤مص ٓ

 . شاًمٖمٚمٞمؾ إرواء» إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٙمت٤مب ذم ُمنموح يمٚمف وذًمؽ ومٞمف، ري٥م

 ُمـ احلدي٨م ًمدراؾم٦م اًمتقضمف ُمـ زم ٓسمد يم٤من احلدي٨م، ًمّمح٦م اـمٛم٠منٜم٧م أن وسمٕمد

ًٓم٦م سيح احلدي٨م وضمدت اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م  أنّ  ذم ضمدٓ وٓ ٟم٘م٤مؿم٤م ي٘مٌؾ ٓ اًمدِّ

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمٗمرض ذم إٓ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمـ ومٞمف هنك ط اًمٜمٌل

 اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل -ًمٚمٖم٤مومٚملم شمٜمٌٞمٝم٤م أو ًمٚمح٤مضيـ، شمذيمػما  احلدي٨م هذا ٟمذيمر–

 إٓ أطمديمؿ جيد ل وًمق قمٚمٞمٙمؿ، أومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»: واًمًالم

 ش.ومٚمٞمٛمْمٖمف ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ جيد ل وًمق» ،شومٚمٞمٛمْمٖمف ؿمجرة حل٤مء

 أو٤مف سمؾ اًمٗمرض: ذم إٓ اًم٧ًٌم يقم سم٢مومٓم٤مر إُمر قمغم احلدي٨م هذا ي٘متٍم ل

 حل٤مء إٓ أطمديمؿ جيد ل وًمق» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف سم٤مًمًٖم٤م ٠ميمٞمداشم ذًمؽ إمم

 إٓ ُمٜمف يًتٗمٞمدوا أنْ  اًمٜم٤مس قم٤مدة ُمـ ًمٞمس اًمذي اًم٘منم هق اًمِمجرة وحل٤مء ،شؿمجرة

٤ًٌم : وم٘م٤مل اًم٧ًٌم يقم سم٢مومٓم٤مر إُمر ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٤مًمغ ًمٚمٜم٤مر، طمٓم

٤م ومقضمدشمف احلدي٨م هذا ذم ومت٠مُمٚم٧مش ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ جيد ل وًمق»  ذم سحي٤م َٟمّمًّ

 . اًمٗمرض ذم إٓ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم جيقز ٓ أنف

 رُمْم٤من ذم اًمّمقم - اًمديم٤مشمرة سمٕمض شمقهؿ يمم - ي٘متٍم ٓ هٜم٤م شاًمٗمرض» ويمٚمٛم٦م

 وُمـ رُمْم٤من، ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ىمْم٤مء اًمٗمرض ُمـ ٕن ذًمؽ: ُمـ أقمؿ هق سمؾ وم٘مط،

 ُمـ وهٙمذا ًمٚمٛمٕمتٛمر، سم٤مًمٜم٦ًٌم اهلدي جيد ل عمـ اًمتنميؼ أج٤مم صٞم٤مم -ُمثال– اًمٗمرض

 ص٤مر سم٤مًمٜمذر ٕنف ذًمؽ: يٚمتزم أن ومٕمٚمٞمف ُُمَٕمٞمَّٜم٤م، صٞم٤مُم٤م قمٚمٞمف ٟمذر يم٤من ُمـ اًمٗمرض

 . وهٙمذا ومرو٤م،

 هذا أن يتقهؿ سمٕمْمٝمؿ وضمدٟم٤م ٕنٜم٤م قمٜمده٤م: وىمٗمٜم٤م ٟم٘مٓم٦م هذا أن واًمِم٤مهد

 اًمتقؾمٕم٦م هذه ُمع وًمٙمٜمف ذًمؽ: ُمـ أوؾمع وإُمر وم٘مط، رُمْم٤من ذم يٜمحٍم آؾمتثٜم٤مء

 . ومرو٤م يٙمـ ل ُم٤م ساطم٦م سمٙمؾ يٜمٗمل آؾمتثٜم٤مء ومٝمذا ومرو٤م، يم٤من ومٞمم يتٕمٚمؼ ومٞمم
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 -آٟمٗم٤م– إؾمح٤مق أبق أظمقٟم٤م إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اإلؿمٙم٤مٓت شم٠ميت ذًمؽ قمغم :اًم٤ًمئؾ

 احلدي٨م هلذا واعمّتٌع اعمتًٜمـ يٗمٕمؾ وممذا اًم٧ًٌم، يقم قمروم٦م يقم صقم اشمٗمؼ وم٢مذا

  ُمٕمٜم٤مه؟ يتٗمّٝمؿ أن سمٕمد اًمّمحٞمح،

ش قمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مل يمم ٟم٘مقل ٟمحـ

– اشمٗمؼ إذا يمذًمؽ ومرو٤م، ًمٞمس ومٝمق اًمًٜم٦ّم ذم اعمٕمرووم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م ُمع قمروم٦م يقم وصٞم٤مم

 . اجلقاب هق وم٤مجلقاب ؾم٧ٌم، يقم يم٤من قم٤مؿمقراء يقم -ُمثال

 اًمّمحٞمح احلدي٨م هبذا اًمٕمٛمؾ قمـ اعمتقىمِّٗملم ًمٌٕمض اعم٠ًمخ٦م هذه ىمّرسمٜم٤م وىمد

 :اصمٜمتلم سمٛم٠ًمختلم ذًمؽ هلؿ ىمّرسمٜم٤م اًمٍميح،

 ظمػما  اهلل قمقوف هلل ؿمٞمئ٤م شمرك ُمـ» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف شمتٕمٚمؼ: إومم 

 قمروم٦م: يقم أو قم٤مؿمقراء يقم -ُمثال– يٗمٓمر اًمذي إن: ساطم٦م سمٙمؾ وىمٚم٧مش ُمٜمف

 صٞم٤مم ذم اًمقارد اًمٗمْمؾ قمـ رهم٦ٌم وٓ مَهَال، وٓ يمًال يؽميمف ٓ اًم٧ًٌم، ًمٞمقم عمقاوم٘متف

 .هلل ذًمؽ يؽمك وإٟمم قمروم٦م: يقم صٞم٤مم وذم قم٤مؿمقراء يقم

 أضمره يٙمقن اًم٧ًٌم، ًمٞمقم عمقاوم٘متف قمروم٦م يقم يٗمٓمر وم٤مًمذي: يمذًمؽ إُمر وإذا 

٥م ومٞمم- وضمؾ قمز اهلل قمٜمد ًِ  أومٓمره  أومٓمره اًمذي ٕن يّمقُمف: اًمذي ُمـ أيمثر -ٟمح

 أومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم صقم قمـ هنٞمف أي :ط اًمٜمٌل ُٕمر صٞم٤مُمف وشمرك وشمريمف

 . احلدي٨م ذم قمٚمٞمف اعمٜمّمقص إضمر ذم رهم٦ٌم ص٤مُمف وم٘مد ص٤مُمف اًمذي أُم٤م قمٚمٞمٜم٤م،

 إُمر ي٠ميت صمؿ ه٤مُم٦م، أصقًمٞم٦م ه٤مُم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٠ًمخ٦م إمم ٟمٔمرٍ  ًمٗمت٦م ُمـ ًمٜم٤م ٓسمد هٜم٤م وًمٙمـ

 قمـ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمـ طمديث٤من أو طمٙممن شمٕم٤مرض إذا آٟمٗم٤م، إًمٞمف أذت اًمذي اًمث٤مين

ُمف، أو قمٜمف حُئَمِّر أو قمٜمف، يٜمٝمك وأظمر ؿمٞمئ٤م يٌٞمح أطمدمه٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل  ُمـ ومٝمٜم٤م حيرِّ

م أنف» اًمٗم٘مف أصقل قمٚمؿ ذم اًمتقومٞمؼ ىمقاقمد  . شاعمٌٞمح قمغم احل٤مفمر ُي٘مدَّ

 ُمع اشمٗم٘م٤م وىمد قمروم٦م، يقم صقم أو قم٤مؿمقراء يقم صقم اًم٤ًمسم٘م٦م اًمّمقرة ذم أن

 .ذيمرٟم٤م يمم اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمـ هنٞمٜم٤م وىمد اًم٧ًٌم، يقم

 شاعمٌٞمح قمغم احل٤مفمر شم٘مديؿ» آٟمٗم٤م: ذيمرت اًمتل اًم٘م٤مقمدة شمٓمٌٞمؼ ُمـ سمد ٓ: طمٞمٜمئذٍ  
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 ًمٞم٤ًم قمروم٦م ويقم قم٤مؿمقراء ويقم شاًمٗمرض ذم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ» ي٘مقل

م اعمٌٞمح، ُمع احل٤مفمر شمٕم٤مرض إذا: ًمٙمـ ُمًتح٥م، هق سمؾ ُم٤ٌمح هق ومرو٤م،  احل٤مفمر ىُمدِّ

 احلدي٨م اًمث٤مين، اًمٌمء وهق أوٓ، إًمٞمف أخٛمح٧م اًمذي سم٤محلدي٨م هلؿ ىمرسمٜم٤م اعمٌٞمح، قمغم

 ش. ُمٜمف ظمػًما  اهلل قمقوف هلل، ؿمٞمئ٤م شمرك ُمـ» إول

 سمٕمض ُمـ وآوٓمراب اإلؿمٙم٤مل ُيِزيؾ وًمٕمٚمف ضمًدا، ُمٝمؿ وهق: أظمر اًمٌمء

 .إذه٤من

 اًمٜمٌل أن -اهلل ؿم٤مء إن- يٕمٚمؿ ويمٚمٜم٤م قمٞمد، يقم َخٞمس ويقم آصمٜملم يقم اشمٗمؼ إذا 

 رؾمقل هنك يقُم٤من ومٝمم إوحك، قمٞمد أو اًمٗمٓمر قمٞمد اًمٕمٞمد: يقم صقم قمـ هنك ط

 يقم اشمٗمؼ وم٢مذا وهمػمه، اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ذًمؽ ضم٤مء يمم صٞم٤مُمٝمم، قمـ ط اهلل

م اخلٛمٞمس، يقم أو آصمٜملم يقم إوحك يقم أو اًمٗمٓمر م أهيُّ  يم٤من ًم٘مد أظمر، قمغم ُيَ٘مدَّ

م أنف واًمديم٤مشمرة، اعمِم٤ميخ ُمـ احل٤مضيـ سم٢ممج٤مع اجلقاب  ومْمٞمٚم٦م قمغم ه٤مهٜم٤م اًمٜمٝمل ُيَ٘مدَّ

 ضمقاسمٙمؿ يدظمؾ ىم٤مقمدة أّي  حت٧م وم٠ًمخٜم٤مهؿ اخلٛمٞمس، يقم وصٞم٤مم آصمٜملم يقم صٞم٤مم

ُمُتؿ طمٞمٜمم -صحٞمح وهق– هذا  يقم صقم ومْمٞمٚم٦م قمغم اًمٕمٞمد يقم صقم قمـ اًمٜمٝمل ىمدَّ

ُُمتؿ أنٙمؿ أخٞمس اخلٛمٞمس، ويقم آصمٜملم   اعمٌٞمح؟ قمغم احل٤مفمر ىمدَّ

 يقم ُمع ؾم٧ٌم يقم يتٗمؼ أن سملم طمٞمٜمذاك اًمٗمرق ُم٤م: هلؿ وم٘مٚمٜم٤م ذًمؽ، قمغم َأىَمّروا ًم٘مد

 قمغم مجٞمٕم٤م اشمٗم٘مٜم٤م اًمتل اًمّمقرة وسملم اًمّمقرة هذه سملم ومرق ٓ قم٤مؿمقراء، يقم أو قمروم٦م

 صقم قمغم وطمّض  اًمٕمٞمد، يقُمل صقم قمـ ط اًمٜمٌل هنك اعمٌٞمح: قمغم احل٤مفمر شمٖمٚمٞم٥م

 ومٕمٚمٜم٤م ُم٤مذا اصمٜملم، يقم أو َخٞمسٍ  يقم اًمٕمٞمد يقم صقم وم٤مشمٗمؼ واخلٛمٞمس، آصمٜملم يقم

 . اعمٌٞمح قمغم احل٤مفمر ىمدُمٜم٤م -آٟمٗم٤م- ىمٚم٧م يمم هٜم٤م؟

 أذيمره أن وضمؾ قمز اهلل وأخٝمٛمٜمل اعمجٚمس، ذًمؽ ذم أذيمره ل رسمم: آظمر ورء

 سمؽمدد آصمٜملم يقم شمردد يمٚمم أي قم٤مم: أُمر واخلٛمٞمس آصمٜملم يقم صقم أن وهق أن،

 قم٤مم ٟمص هق هذا ومٙم٠من يّمقُمٝمم، أن ًمٚمٛمًٚمؿ اؾمتح٥م اخلٛمٞمس، ويمذًمؽ إؾمٌقع

 اصمٜملم، يقم ويمؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ صم٧ٌم يمم َخٞمس يقم يمؾ اعمًٚمؿ يّمقم أن

 اًمٓمرق مجٚم٦م ُمـ وهذا اًمٙمثػم، ُمـ ًمٚم٘مٚمٞمؾ آؾمتثٜم٤مء سم٤مب ُمـ ومذًمؽ اًمٜمٝمل ضم٤مء وم٢مذا
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 .أطمٞم٤مٟم٤م سمٞمٜمٝم٤م اًمتٕم٤مرض ئمٝمر اًمتل إطم٤مدي٨م سملم هب٤م اًمٕمٚممء يقوّمؼ اًمتل

 إصؾ هذا شمٕم٤مرض وم٢مذا واخلٛمٞمس، آصمٜملم يقم صقم قمغم احلَّض  أصؾ: وم٢مًذا 

 اًمٕم٤مرض وم٘مدُمٜم٤م اًمٕمٞمد، يقم يٕمرض وهٜم٤مك اًم٧ًٌم يقم يٕمرض هٜم٤م قم٤مرٍض، هنل ُمع

 . اًمٜمّمقص سملم مجًٕم٤م إصؾ قمغم

 وهق قمٛمقُمف، قمغم احلدي٨م هذا إقممل ذم إـمالىم٤م إؿمٙم٤مل ٓ سم٠منف: أىمقل أن٤م هلذا

 شاًمٓمح٤موي ضمٕمٗمر أبق» ذًمؽ طمٙمك يمم اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ُم٣م ُمـ سمٕمض سمف ىم٤مل ىمد ىمقٌل 

 . شأصم٤مر ُمٕم٤مين ذح» يمت٤مسمف ذم

 قمم آٟمتٝم٤مء إمم ي٤ٌمدر ٓ أن أو يؽمدد أن اًمٌٞم٤من، هذا ُمثؾ سمٕمد ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ومال

 اخل٤مص٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م وإمم اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة إمم ُمٜمف ُريُمقًٟم٤م قمٜمف،  ط ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم اهلل هنك

 اًمٜمٝمل ومٝمذا ظم٤مص، هنل ُمع شمٕم٤مرو٧م وًمٙمٜمٝم٤م اًمٗمْمٞمٚم٦م، إج٤مم سمٕمض ذم ضم٤مءت اًمتل

م إًذا  ُم٘مّدم واحل٤مفمر طم٤مفمر، وٕنف اًمٕم٤مم، قمغم ي٘ميض واخل٤مص ظم٤مص، ٕنف أوًٓ  ُُمَ٘مدَّ

 هلل، ؿمٞمئ٤م شمرك ُمـ» اجلقاب هذا ُمٓمٚمع ذم ًمٙمؿ ذيمرٟم٤م يمم ذًمؽ وىمٌؾ اعمٌٞمح، قمغم

 ش. ُمٜمف ظمػما  اهلل قمّقوف

 قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م شم٠موًمقا  ًمٚمذيـ اًمّمدر يٜمنمح ول اًم٘مٚم٥م يٓمٛمئـ ًمـ ًمذًمؽ

 : اصمٜملم ًمًٌٌلم ضم٤مز: آظمر يقم إًمٞمف اٟمْمؿ وم٢مذا ُمٜمٗمرًدا، ُم٘مّمقد سم٠منف اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم

 احل٤مفمر أنّ »: وهق اًم٤ًمسمؼ، اًمٙمالم ُمـ ٟمٙمتِمٗمف وأن ٟمًتِمٗمف أن يٛمٙمـ: أطمدمه٤م

 .شاعمٌٞمح قمغم ُم٘مدم

: ذًمؽ ُمـ أخٓمػ هق سمم ًمِٜمَُ٘مؾ أو آؾمتدراك، ُمٕمٜم٤مه اًمت٘مٞمٞمد هذا أنّ : اًمث٤مين واًمٌمء

 ىمقي٦م طمج٦م وسمدون واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل اؾمتثٜم٤مء قمغم اؾمتدراك ؿمٌف أنف ُمٕمٜم٤مه

 .سمٖمػمه ُم٘مروٟم٤م وإٓ «قمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم، يقم شمّمقُمقا  ٓ» :ُمٚمزُم٦م

 وهق سم٤مًمْم٤مد ٟمٓمؼ ُمـ أومّمح قمغم ُمـ؟ قمغم اؾمتدراك، ؿمٌف أقمتؼمه هذا

 ٓ اًمرواي٦م طمٞم٨م ُمـ شسم٤مًمْم٤مد ٟمٓمؼ ُمـ أومّمح أن٤م» طمدي٨م يم٤من وإن ،ط اهلل رؾمقل

 ُمـ أومّمح واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف ؿمؽ سمال ومٝمق اًمقاىمع طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ ًمف، أصؾ
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 .سم٤مًمْم٤مد ٟمٓمؼ

 ٓ» اًمث٤مين آؾمتثٜم٤مء هذا سمٛمثؾ قمٚمٞمف وم٤مٓؾمتدراك يمذًمؽ، إُمر يم٤من وإذا 

 ؿمؽ ُمـ هؾ شُمرى شسمٖمػمه ُم٘مروٟم٤م وإٓ» «قمٚمٞمٙمؿ أومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا 

 يٙمقن أخٞمس -سمٖمػمه ُم٘مروٟم٤م إٓ- اًمث٤مين آؾمتثٜم٤مء هذا يريد يم٤من ًمق ط اًمٜمٌل أن ذم

 !؟شقمٚمٞمٙمؿ اوْمؽُمِض ومٞمم إٓ» ىمقًمف قمغم اًمًالم قمٚمٞمف ي٘متٍم أن ُمـ أومّمح

 ذم وًمق ط اًمٜمٌل إمم ٟمًٌتف اؾمتٝمجـ اًمذي اًمث٤مين، اًمت٘مدير هذا إمم ذهٌقا  اًمذيـ

 وهل ط اًمٜمٌل قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ ح٤م ضمقيري٦م سمحدي٨م اطمتجقا  إٟمم اًمٚمٗمظ: ذم وًمٞمس اعمٕمٜمك

 ؟شهمدا شمّمقُمل أن شمريديـ» ٓ،: ىم٤مًم٧م ؟شأُمس َأُصٛمتل» هل٤م ىم٤مل اجلٛمٕم٦م يقم ٛم٦مص٤مئ

 سم٘مٞم٤مم اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م ختتّّمقا  ٓ» ُمًٚمؿ طمدي٨م ويمذًمؽ ،شوم٠مومٓمري»: هل٤م ىم٤مل ٓ،: ىم٤مًم٧م

 ش.سمٕمده يقُم٤م أو ىمٌٚمف يقُم٤م صقُمقا  وًمٙمـ سمّمٞم٤مم، هن٤مره٤م وٓ

 يٌٞمح احلدي٨م هذا إنّ  اًمٙمالم: ُمـ شم٘مّدم ومٞمم ؾمٌؼ أجْم٤م أفمـ هذا قمغم ابواجلق 

 ذم شمتٕمٚم٘م٤من صقرشم٤من يٕمؽموٜم٤م ومٝمٜم٤م اجلٛمٕم٦م، يقم اإلٟم٤ًمن ص٤مم ُم٤م إذا اًم٧ًٌم: صٞم٤مم

 :اًم٧ًٌم صٞم٤مم

 يّمقم أن سمد ٓ إُمر هلذا شمٜمٗمٞمذا ومحٞمٜمئذٍ  اجلٛمٕم٦م، يقم ص٤مم ىمد يٙمقن أن إُم٤م

 . اًم٧ًٌم يقم

 هذه اجلٛمٕم٦م، ُمٕمف وًمٞمس إطمد وُمٕمف اًم٧ًٌم يقم يّمقم أن: إظمرى واًمّمقرة

 صٞم٤مم أُم٤م إطمد، يقم وصٞم٤مم اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم إـمالىم٤م: قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة

 صقُمف اعمٜمٝمل اجلٛمٕم٦م يقم صٞم٤مم ُمـ اًمَتَخٚمُّص أو اخلالص أضمؾ ُمـ اًم٧ًٌم يقم

ٌّؼ وٓ احلدي٨م هذا قمٜمد ٟم٘مػ أن ًمٜم٤م يم٤من ومٚمق احلدي٨م، هذا ومٞمف ومٝمذا ُمٗمردا،  ُٟمٓم

 أن اجلٛمٕم٦م يقم يّمقم أن يريد عمـ يٌٞمح هذا أن وهل -ُمٜمٝم٤م سمد وٓ- اًم٤ًمسم٘م٦م، اًم٘م٤مقمدة

 .اًم٧ًٌم يقم يّمقم

ـّ    طم٤مفمر، إٟمف: ىمٚمٜم٤م قمٚمٞمف، واًمٙمالم ذطمف، سمّمدد ٟمحـ اًمذي احلدي٨م ًمٙم

 إقممٓ ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م ضمقيري٦م طمدي٨م ُٟمٕمٛمؾ أن أردٟم٤م ومٚمق اعمٌٞمح، قمغم ُم٘مّدم واحل٤مفمر

 وإٟمم ُمٓمٚم٘م٤م، اًم٧ًٌم يقم صقم قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م ٟميب أن يٜمٌٖمل ٓ: طمٞمٜمئذٍ  ظم٤مص٤م،
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 . اًم٧ًٌم يقم ُمع اجلٛمٕم٦م يقم صٞم٤مم وهل اخل٤مص٦م، اًمّمقرة هذه أجْم٤م ٟمًتثٜمل ٟم٘مقل

 . ممٙمـ وذًمؽ شاعمٌٞمح قمغم ُم٘مدم احل٤مفمر» ىم٤مقمدة شمٓمٌٞمؼ يٛمٙمـ ل إذا هذا

 ُمـ أو ٟمًتٗمٞمده، اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمٜمده يم٤من ومٛمـ اًم١ًمال، هذا طمقل ًمدّي  ُم٤م هذا

 احلؼ عمٕمروم٦م مجٞمٕم٤م يقوم٘مٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل وٟمرضمق ومٞمف، ومٜمٜمٔمر يقضمٝمف، اًم١ًمال

 ممثؾ ُمـ ٟمًٛمع أن وم٠مرضمق ُمٍمي اًم١ًمال أن دام ُم٤م: ؿمٞمئ٤م أىمقل وًمٙمٜمل سمف، واًمٕمٛمؾ

 ًمٞمس يم٤من وم٢من ًمأَلومم، واًمتٗمْمٞمؾ اًمت٘مديؿ سم٤مب ُمـ هذا رء، قمٜمده يم٤من إن ُمٍم أهؾ

 .ُمِم٤مع إُمر ىمٚم٧م ومٙمم رء قمٜمده

 .رء قمٜمدي ًمٞمس :اًم٤ًمئؾ

 أو ىمٌٚمف ويقم اجلٛمٕم٦م يقم وصٞم٤مم قم٤مم، اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل.. .:شائؾ

 .اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم ومٜمخّمص ظم٤مص، سمٕمده

  اٟمتٌٝم٧م؟ ُم٤م أو. ومٞمؽ اهلل سم٤مرك قمٚمٞمف اجلقاب ؾمٌؼ ؾم١ماًمؽ :افشقخ

 ىمٚم٧م ،شسمٕمده ويقُم٤م ىمٌٚمف يقُم٤م صقُمقا  طمدي٨م»: ىمٚم٧م ُم٤م وأيمرر أظمػما، ىمٚم٧م أن٤م

 أن وهق ظم٤مص٦م، اجلزئٞم٦م هذه شمٌ٘مك شاعمٌٞمح قمغم ُم٘مدم احل٤مفمر» ىم٤مقمدة ٟمٕمٛمؾ ل إذا

 يقم واًمٞمقم قمروم٦م، يقم ومٜمّمقم ؿمٞمئ٤م صٛمٜم٤م وُم٤م قمروم٦م يقم ضم٤مء أُم٤م اًم٧ًٌم، يقم يّمقم

 . اعمٌٞمح قمغم ُم٘مدم احل٤مفمر ٓ،:اجلقاب ؾم٧ٌم؟

ٚمِّؿ أن ومٞمٜمٌٖمل هبذا ؾمٚمؿ ُمـ: أىمقل ًمٙمٜمل ًَ  وأن٤م -آٟمٗم٤م– ذيمرت ُم٤م سمخالف أجْم٤م ُي

 اًم٧ًٌم يقم ُمع اجلٛمٕم٦م يقم صقم أن ي٘م٤مل إن يٛمٙمـ -آٟمٗم٤م– ىمٚم٧م قمٜمف، أضم٧ٌم

 إصقًمٞم٦م؟ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ صحٞمح ختري٩م هذا هؾ ًمٙمـ ـمٞم٥م، ُمًتثٜمك،

 سم٤مب ُمـ وًمٞمس إذنٌ  هق اجلٛمٕم٦م ُمع اًم٧ًٌم يقم سمّمقم اإلذن ٕن ٓ،:اجلقاب

 يقم أو قمروم٦م يقم شمّمقم أن سملم ومرق ومال يمذًمؽ إُمر وإذا هٜم٤م، إمم واوح اإلجي٤مب،

 هذه يمؾ ٕن اجلٛمٕم٦م: يقم ُمع اًم٧ًٌم يقم شمّمقم أن وسملم اًم٧ًٌم، يقم قم٤مؿمقراء

 أو اعم٤ٌمح شمٕم٤مرض وإذا اإلذن، وذم اإلسم٤مطم٦م ذم داظمٌؾ  -اًمتٕمٌػم صح إذا- اًمّمٞم٤مُم٤مت

م احل٤مفمر ُمع اعمٌٞمح  ًم١ًماًمؽ؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقاب واوح اعمٌٞمح، قمغم احل٤مفمر ىُمدِّ
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 ...ؿمٞمخ ي٤م ًمٙمـ :اًم٤ًمئؾ

 اجلقاب؟ واوح: ومٞمف ُم٤م أو ومٞمف شم٘مقل أن ىمٌؾ أؾم٠مخؽ: اًمِمٞمخ

 .اجلقاب واوح :اًم٤ًمئؾ

 ًمالؾمتح٤ٌمب؟ أو ًمٚمقضمقب، هٜم٤م إُمر: اًمِمٞمخ

 اًم٧ًٌم؟ يقم صقم قمـ اًمٜمٝمل :اًم٤ًمئؾ

 يٕمٚمؿ وهق اجلٛمٕم٦م يقم يّمقم أن يريد إٟم٤ًمن صقرة ًمؽ َأضمٞم٥م أن٤م سمٛمٕمٜمك: اًمِمٞمخ

 يّمقم أن ًمف أججقز صٞم٤مُمف، قمـ ُمٜمٝمل اًم٧ًٌم يقم أن يٕمٚمؿ زائد اًم٧ًٌم، يقم سمٕمده أن

 يقم صٞم٤مم قمـ هُنل ىمد أنف ُمًتحي وهق اًم٧ًٌم يقم سمّمٞم٤مم ًمٞمتٌٕمف اجلٛمٕم٦م يقم

 .ًمف جيقز ٓ أنف اجلقاب وأفمـ اًم١ًمال؟ هذا واوح اًم٧ًٌم؟

 افسبت؟ يقم صقام كذر حؽؿ ما

 اًم٧ًٌم؟ يقم صٞم٤مم يٜمذر أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز هؾ :شائؾ

 .سمف اًمقوم٤مء وضم٥م ًمف وىمع إن ًمٙمـ ذًمؽ، يت٘مّّمد أن جيقز ُم٤م ٓ، :افشقخ

 اًمقوم٤مء؟ يٚمزُمف يٕمٜمل ذًمؽ، ٟمذر ًمق اهلل، ـم٤مقم٦م ذم ٟمذرٌ  هق ومٝمؾ :اًم٤ًمئؾ

 سمدون أن شمٕمٚمؿ أن٧م يمم وًمٙمـ ـم٤مقم٦م، ٟمذر يٙمقن ٓ يٕمٚمؿ وهق ٟمذر إذا: اًمِمٞمخ

 هذا ٟم٘مقل ومٝمؾ ذيمرٟم٤مه٤م، اًمتل اعمٜم٤مؾم٤ٌمت ُمـ سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًم٧ًٌم يقم يّمقُمقن ٟمذرٍ 

 أُم٤م ُمٕمّمٞم٦م، صٞم٤مم إٟمف هلؿ ٟم٘مقل ٓ اًمٜم٤مس؟ ٕوئلؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٕمّمٞم٦م صٞم٤مم اًمّمٞم٤مم

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٝمق اًم٧ًٌم، يقم صٞم٤مم قمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنل قمرومٜم٤م وىمد إًمٞمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم

 يٗمرض أن اعمًٚمٛملم ُمـ ٕطمد ًمٞمس أنف ُمقوقع ذم شمدظمؾ ىمْمٞم٦م يٕمٜمل ُمٕمّمٞم٦م، إًمٞمٜم٤م

 سمف اىمتٜمع ومٛمـ اًمٕمٚمؿ ُمـ قمٜمده ُم٤م يٕمرض هق وإٟمم اعمًٚمٛملم، قم٤مُم٦م قمغم ومرو٤م رأجف

 .اًم٤ًمسم٘م٦م ىمٜم٤مقمتف قمغم يٛمٌم ومٝمق وإٓ إول اعم٘متٜمع يٚمزم ُم٤م وًمزُمف وَمٌَِٝم٤م،
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 وافسبت اجلؿعة يقم واؾؼ إذا ظرؾة يقم

 ُمثٚمم اجلٛمٕم٦م يقم قمروم٦م يقم واومؼ إذا قمروم٦م، يقم صقم سمخّمقص :افسمال

 اًمتل ًمٚمح٤مئض جيقز ومٝمؾ اجلٛمٕم٦م، ٟمٗمرد ٓ طمتك اخلٛمٞمس ٟمّمقم ومٜمحـ شمٗمْمٚم٧م،

 اجلٛمٕم٦م؟ يقم قمروم٦م يٗمرد أن اخلٛمٞمس يقم يٕمقد اًمذي اعم٤ًمومر أو اخلٛمٞمس، يقم شمٓمٝمر

 ومرض؟ قمروم٦م يقم صٞم٤مم هؾ ٓ،: اًمِمٞمخ

 .ٓ :افسائؾ

 سمّمٞم٤مم؟ اجلٛمٕم٦م يقم إومراد جيقز وهؾ سمس، ٓ،: اًمِمٞمخ

 .ٓ :افسائؾ

م وُمٌٞمح طم٤مفمر شمٕم٤مرض إذا: وم٢مذاً : اًمِمٞمخ  .جيقز ٓ اجلقاب: وم٢مذاً  اعمٌٞمح، قمغم احل٤مض ىمُدِّ

 (  11: 14: 67/ 585/ واًمٜمقر اهلدى)

 افسبت مع اجلؿعة صقام حؽؿ

 ُمـ ُمِم٤ميخ هٜم٤مك ٕنف واًم٧ًٌم: اجلٛمٕم٦م يقم صٞم٤مم شمقوٞمح: إظمػم ؾم١مازم: اًمِمٞمخ

 يمم يقم، سمٕمده أو يقم ىمٌٚمف إٓ اجلٛمٕم٦م يقم صٞم٤مم قمـ ُمٜمٝمل أنف سمم اًمّمٞم٤مم جيقز إٟمف: ًمٜم٤م ىم٤مًمقا 

 ُمتت٤مسمٕملم واًم٧ًٌم اجلٛمٕم٦م يقُمل صٞم٤مم اًمّمٞم٤مم، أضم٤مزوا ؿمٞمقخ ومٗمل احلدي٨م، ذم ىمرأن٤م ٟمحـ

 .واًم٧ًٌم اجلٛمٕم٦م يقم صٞم٤مم شمقوٞمح ممٙمـ وم٢مذا إطمد، وٓ اخلٛمٞمس سمدون

 صح؟ اعمقوقع ذم واردة ُمش إطمد وآ يمٚمٛم٦م :اعمٚم٘مل

 ىمٌٚمف يقم إٓ اجلٛمٕم٦م يقم شمّمقُمقا  ٓ»: صحٞمح احلدي٨م ؿمؽ ٓ هق. ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 . شسمٕمده ويقم

 احلدي٨م ومٔم٤مهر اًم٧ًٌم، يقم صٞم٤مم هق اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمٚمِّـل اًمٞمقم سم٠من سيح وهذا

 ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»: -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف ُمع اًمرأي سم٤مدي يتٕم٤مرض

 اًمرؾمقل اؾمتثٜمك ومٚمم ،شومٚمٞمٛمْمٖمف ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ جيد ل وًمق قمٚمٞمٙمؿ، اومؽمض
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 يقم صٞم٤مم يم٤من وح٤م اومؽمض، ُم٤م اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمـ هنك سمٕمدُم٤م -اًمًالم قمٚمٞمف-

 ص٤مم عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اإلذن سملم شمٕم٤مرض هٜم٤مك ذم ُيّْمٌِح:  وم٤ٌمًمت٤مزم ومرو٤ًم، ًمٞمس اجلٛمٕم٦م

 .اًمٗمرض ذم إٓ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل وسملم اًم٧ًٌم، يقم يّمقم أن اجلٛمٕم٦م يقم

 سملم اًمٔم٤مهر اًمتٕم٤مرض هذا ُمـ ًمٚمخالص وم٘مٞمٝم٦م ىم٤مقمدة شمٓمٌٞمؼ ُمـ سمد ٓ ومٝمٜم٤م

 وأظمر اًم٧ًٌم، يقم ًمّمٞم٤مم ُمٌٞمح أطمدمه٤م سم٠من ُمٜمٝمم يمؾ قمـ اًمتٕمٌػم ويٛمٙمـ احلديثلم،

م طم٤مفمر  احل٤مفمر ىمدم وُمٌٞمح، طم٤مفمر شمٕم٤مرض إذا»: شم٘مقل إصقًمٞم٦م واًم٘م٤مقمدة. ُُمـَحرِّ

 .شاعمٌٞمح قمغم

 سمف، ُمًٛمقح سمف، ُم٠مذون وهٜم٤مك قمٜمف، ُمٜمٝمل اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم أن ؿمؽ ٓ وهٜم٤م

 وهذا ضمديد رأي سم٤مزم ذم يدور قمم أطمٞم٤مٟم٤مً  ًمٙمـ سمف: ٟمٗمتل ٟمزال وٓ يمٜم٤م اًمدًمٞمؾ، هذا

ـَ  ُأوشمِٞمتُؿْ  َوَُم٤م﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمّمداق َّٓ  اًْمِٕمْٚمؿِ  ُِم ء]﴾ ىَمٚمِٞماًل  إِ  ذهٜمف ذم يم٤من ُمـ. [84:اإلها

 ُمف سمد ٓ اًمذي اًمٗمرض ذم إٓ اًم٧ًٌم سمٞمقم يتٕمٚمؼ صٞم٤مم ًمٙمؾ اًمِم٤مُمؾ اًمٜمٝمل هذا

 ًم٥ًٌم اجلٛمٕم٦م يقم ص٤مم ُمـ أُم٤م اًم٧ًٌم، سمٕمده ًمتّمقم اجلٛمٕم٦م يقم شمّمؿ ٓ: ًمف ومٜم٘مقل

 هذا اًم٧ًٌم، يقم اجلٛمٕم٦م يقم ُمع ُصؿْ : ًمف ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذٍ  اًمٜمٝمل، هبذا قمٚمؿ قمٜمده ُم٤م أنف

 ٓ شاومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»: طمدي٨م قمٛمقم يٌ٘مك ـمٌٕم٤مً  ضمديد رأي

 ل اًمذي أُم٤م اجلٛمٕم٦م، يقم ص٤مم عمـ اجلٛمٕم٦م ُمع اًم٧ًٌم يقم سمّمٞم٤مم إُمر ُمع يتٕم٤مرض

 يم٤من اًمٜم٤مس ُمثالً  أن اًم٧ًٌم، يقم صٞم٤مم يت٘مّمد أن ًمف جيقز ومال اجلٛمٕم٦م يقم يّمؿ

 .ًمٕمروم٦م أن ص٤مر ُم٤م ُمثؾ وهمػمه٤م، قم٤مؿمقراء سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم يٛمٙمـ اعمٜم٤مىمِم٤مت سمٕمض ص٤مر

 ذم يٛمٙمـ اًمًٜملم، سمٕمض ذم ُم٣م ومٞمم ؾم٧ٌم ص٤مر اجلٛمٕم٦م، قمروم٦م ٓ ؾم٧ٌم، ص٤مر

 قم٤مؿمقراء صٞم٤مم إٟمؽ ٟمٗمًف هق احلٙمؿ ومٝمٜم٤م اًمٌمء، هذا ؿم٤مسمف ُم٤م أو وؾم٧ٌم، اًمٕم٤مؿمقراء

 ومرض؟ هق هؾ اًم٧ًٌم يقم ص٤مدف

 ص٤مم وم٢مذا قمٜمف، ُمٜمٝمل وطمده وم٤مًمّمٞم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم ص٤مم ُمـ ًمٙمـ ٓ،: اجلقاب 

 .اًم٧ًٌم يقم يّمقم اًمٜمٝمل ذم اًمقىمقع ُمـ خم٤مًمٗم٦م، ُمـ ًمٚمخالص اجلٛمٕم٦م يقم

 .اًم٧ًٌم يقم إومراد: ًمٚمّمٞم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم ُم٣م اًمذي ًمٚم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ
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 قمروم٦م: وىمٗم٦م يقم وهق اجلٛمٕم٦م يقم أج٤مم ىمٌؾ ذم اعم٠ًمخ٦م أن ٟمحـ ـمٞم٥م، :اعمٚم٘مل

 . اًمّمٞم٤مم إومراد جيقز ومٝمؾ

 .سم٤مًمّمٞم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم إومراد قمـ هنك ٕنف جيقز: ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .ىم٤مل يمم أو ،شأطمديمؿ يّمقُمف صٞم٤مم يٙمقن أن إٓ»: طمدي٨م :اعمٚم٘مل

 .ىمٌٚمف يقُم٤مً  إٓ: أي: اًمِمٞمخ

 صٞم٤مم يٙمقن أن إٓ»: -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- شمٕمٚمؿ يمم أظمر احلدي٨م ٓ :اعمٚم٘مل

 يٙمقن قمروم٦م، يقم يّمقم سمِّده صٞم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم يٙمقن ومٛمٛمٙمـ. شأطمديمؿ يّمقُمف

 .أطمدٟم٤م يّمقُمف صٞم٤مم

 ....أظمر احلدي٨م ؿمق: اًمِمٞمخ

 .شأطمديمؿ يّمقُمف صٞم٤مم يٙمقن أن إٓ» :اعمٚم٘مل

 .شسمٕمده يقُم٤مً  أو ىمٌٚمف يقُم٤مً »: أظمر سم٤محلدي٨م ُمٗمن احلدي٨م هذا: اًمِمٞمخ

 .قم٤مم سمتخّمٞمص ًمٞمس هذا :اعمٚم٘مل

 قمـ هنك أنف سمدًمٞمؾ ختّمٞمّم٤ًم، ًمٞمس شمٗمًػم، هذا ختّمٞمّم٤ًم، ًمٞمس أبدًا، ٓ: اًمِمٞمخ

 أومرد؟ ُم٤م وإٓ أومرد ومٝمٜم٤م سمّمٞم٤مم، اجلٛمٕم٦م يقم إومراد

 .أومرد :اعمٚم٘مل

 يٙمقن أن إٓ آٟمٗم٤ًم، ًمؽ ذيمرشمف ُم٤م أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م، ُمـ هذا أومرد،: اًمِمٞمخ

 صقم ُمٕمٜمك هذا شاًم٧ًٌم أو اخلٛمٞمس ص٤مم إذا إٓش:ُمٗمن ومٝمذا أطمديمؿ، يقم صقم ذم

 .ٟمٕمؿ أي. أطمديمؿ يقم

 .اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مقل يمم اًمتخّمٞمص ىمّمد ٓ اعمقاوم٘م٦م، جمرد هق اعمراد: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ
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 .اعمقاوم٘م٦م قملم هق اعمراد وإٟمم سمٛمراده، ًمٞمس هذا ظمّمّم٧م، ُم٤م أن٤م ًمؽ سمٞم٘مقل: ُمداظمٚم٦م

 ( 11 :12: 63/   594/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11 :37: 65/   594/  واًمٜمقر اهلدى)

 افسبت يقم صقام ظـ افـفل

 ًمق طمتك اإلـمالق قمغم اًم٧ًٌم يقم قمـ اًمٜمٝمل ىمْمٞم٦م يٚمٞمف اًمذي اًم١ًمال :اًم٤ًمئؾ

 اًمٞمقم ذًمؽ ذم اإلومٓم٤مر قمٚمٞمف ومٝمؾ اًمّمقم أثٜم٤مء اًم٧ًٌم وص٤مدف سم٠مج٤مم ىمٌٚمف ص٤مم

 ؟ًمٕمٚمف وآ سمٕمٞمٜمف اًم٧ًٌم سمخّمقص اًمٜمٝمل ظم٤مصٞم٦م هؾ اًمٜمٝمل، سمحدي٨م

 ومٞمف؟ اًمقارد احلدي٨م شمذيمر أن٧م اعمجٚمس، طم٤مًضا  يمٜم٧م أنؽ أفمـ أن٤م: اًمِمٞمخ

 .شقمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم، يقم شمّمقُمقا  ٓ» :اًم٤ًمئؾ

 ؟ُم٘مٞمد أم ُمٓمٚمؼ هق هؾ: اًمِمٞمخ

 .أدري ًم٧ًم :اًم٤ًمئؾ

 إٓ ومالٟم٤مً  شمٓمٕمؿ ٓ ًمقًمدك وم٘مٚم٧م وٞمٗم٤مً  إٟم٤ًمن ضم٤مءك ًمق شمدري، ٓ يمٞمػ: اًمِمٞمخ

 وسمًٚمٞم٘مٝمؿ سم٠مؾمٚمقهبؿ ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس يٕمرف قمرسمٞم٦م ًمٖم٦م هذه ُُمَ٘مٞمَّد وآ ُمٓمٚمؼ هذا ظمٌزاً،

 ٓ إٟمف وىمٚمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٦م، ضمٚم٦ًم ذم اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمٌمء اعم٠ًمخ٦م هذه ذم شمٙمٚمٛمٜم٤م وىمد اًمٕمرسمٞم٦م،

 ٓ»: ومٜم٘مقل اًمرؾمقل قمغم ٟمًتدرك اعمٌلم اًمٕمريب اًمٙمالم هذا ُمثؾ ذم ٟم٘مقل أن جيقز

 هذا سمٞمقم، آظمر أو سمٞمقم ؾمٌؼ إذا وإٓ شقمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم، يقم شمّمقُمقا 

 أبدًا، جيقز ٓ هذا اًمًالم، قمٚمٞمف  اًمرؾمقل قمغم اؾمتدراك اًمِم٤مرع قمغم اؾمتدراك

 هذه ُمثؾ ذم اًمْم٥م ضمحر ذم ٟمٗمًف ُيْدظِمؾ أن اعمًٚمؿ يْمٓمر اًمذي ُم٤م وسمٕمديـ

 .همػمه إمم يتٕمداه ٓ صمؿ اًمت٠مويؾ، ُمـ اًمٜمقع هذا ُمثؾ قمٜمد يقىمٗمف اًمذي وُم٤م اًمت٠مويالت،

 ىمديمً  سم٤مإلمج٤مع ؾمٜم٘مقل صٞم٤مُمف؟ جيقز هؾ آصمٜملم، يقم اًمٕمٞمد يقم ضم٤مء: ُمثالً  

 إٓ اًمٕمٞمد يقم صقم قمـ هنك اعمٓمٚمؼ اًمٞمقم هذا ٟمخّمص ٓ ح٤مذًا؟ ـمٞم٥م، ٓ، وطمديث٤ًم،
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 .سمٕمده يقُم٤مً  أو ىمٌٚمف يقُم٤مً 

 رء ٓ هذا، يٛمٌم ول ذاك ُيَٛمٌمِّ  واًمذي مت٤مُم٤ًم، هذا قمغم يرد ُم٤م هذا قمغم يرد 

 .واًمت٘مٚمٞمد اًمُٕمرف ؾمقى أبداً 

 (  11 :61 :15/ 456/واًمٜمقر اهلدى)

 ظاصقراء واؾؼ إذا افسبت صقام حؽؿ

ر ؾم١مال احل٘مٞم٘م٦م ذم ورد ؿمٞمخٜم٤م ي٤م: مداخؾة  ُمًجد ذم قمٜمف ؾم٠مختؽ ىمد يمٜم٧م ُُمَٙمرَّ

 .اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمدم ُم٠ًمخ٦م ذم زم وم٘مٚم٧م اًم٤ٌمرطم٦م، اًمديـ صالح

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .اعمٌٞمح قمغم احل٤مفمر شم٘مديؿ: هٜم٤م وم٘مٚم٧م: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 .ومٓمر يقم يم٤من إذا اًمٕمٞمد يقم وصٞم٤مم -ُمثالً – اًمٗمٓمر يقم صٞم٤مم سمٛمث٤مل وَُمثَّٚم٧م: ُمداظمٚم٦م

 قمٞمد؟ يقم اخلٛمٞمس يقم ُمث٤مل: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ أي: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 أن وم٠مطم٧ٌٌم قم٤مؿمقراء، -سمخػم وقمٚمٞمٙمؿ قمٚمٞمٜم٤م اهلل ؿم٤مء إن- طمٚمقل ومٌٛمٜم٤مؾم٦ٌم: ُمداظمٚم٦م

 شمّمقُمقا  ٓ»: ط اًمٜمٌل ىمقل ذم اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمدم ُم٠ًمخ٦م ذم اقمؽموٜمل ؾم١مآً  أؾم٠مل

َض  ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم  .شقمٚمٞمٙمؿ اوْمؽُمِ

 ُيـْحَت٩مَّ  أن جيقز ٓ هذا: ىمٚم٧م ذًمؽ، ًمؽ ىمٚم٧م اًمًالم قمٚمٞمف داود صٞم٤مم ذم وم٘مٚم٧م

 أن احلدي٨م وًمٙمـ هٜم٤م، ًمذيمره داقمل وٓ أن٧م، ذيمرشمف ُمٕملم ًمٌمء أو ُمٕمٞمٜم٦م، ًمٕمٚم٦م سمف

 .شم٤مؾمققم٤مء ذيمر أو شقم٤مؿمقراء ىمٌؾ يقُم٤مً  ًمّمٛم٧م قِمِْم٧م ًمق»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل
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 .شقم٤مؿمقراء ُمـ اًمت٤مؾمع ٕصقُمـ ىم٤مسمؾ إمم قمِم٧م ًمئـ»: اًمِمٞمخ

 وسملم سمٞمٜمف ٟمقومؼ أن يٜمٌٖمل أٓ احلدي٨م هذا -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك-ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 اومؽمض، ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل ذم ط اًمٜمٌل ومٞمف ىم٤مل اًمذي احلدي٨م

 سم٤مًمٚمٖم٦م هلجتف ذم طمتك يتٕمثر زال ُم٤م ُمٌتدئ قمٚمؿ ـم٤مًم٥م ُمـ ىمقل وهذا: ُمثالً  ٟم٘مقل: أي

 .ًمف اهلل َيّن  ُم٤م اًمٕمٚمؿ ُمـ ُمٜمؽ أـمٚم٥م زم ومج٤مء اًمٕمرسمٞم٦م،

 .اهلل ؿم٤مء إن اًمؼميم٦م ومٞمؽ: اًمِمٞمخ

 إن ىمٚمٜم٤م وًمق هذا، قمغم اعمًتٕم٤من اهلل: أىمقل وم٤معم٠ًمخ٦م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك: ُمداظمٚم٦م

 اًمٜمٝمل، طمدي٨م ُمع اًمًالم قمٚمٞمف هذا ُيْدِرك ول وُم٤مت ط اًمٜمٌل ىم٤مًمف اًمذي احلدي٨م

 هذا، شمٗمٕمؾ أن أن٧م وطم٤مؿم٤مك سمٕمض ذم سمٕمْمٝم٤م إطم٤مدي٨م ٟميب أن ًمٜم٤م جيقز وٓ

 جيقز أومال اًمدًمٞمؾ، قمـ واًم١ًمال اًمًٜم٦م، قمغم اًمرؾمقخ ذم ًمٜم٤م ىمدوة إج٤مم هذه ذم وم٠من٧م

 سمٞمٜمٝمم؟ ُٟمَقومِّؼ أن هذا

 ومٞمؽ؟ اهلل سم٤مرك أظمل ي٤م اًمتٕم٤مرض أجـ: اًمِمٞمخ

 .أىمقل أن٤م: ُمداظمٚم٦م

 .ُٟمَقومِّؼ طمتك اًمتٕم٤مرض أؿم٤مهد ٓ أن٤م: اًمِمٞمخ

 شهذا ًمٙم٤من قمِم٧م ًمق»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن سمم ؿمٞمخ، ي٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم: ُمداظمٚم٦م

 .ىمٌٚمف يقُم٤مً  ًمّم٤مم: أي

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 يقم ختّمٞمص قمدم ختّمٞمّمف، قمدم إن ىمٚمٜم٤م ًمق اًمٜمٝمل طمدي٨م وًمٙمـ: ُمداظمٚم٦م

 ؟ط اًمٜمٌل هذا أراد يٙمقن أنف اًم٧ًٌم

 اًمتٕم٤مرض؟ أجـ زم ىمؾ: اًمِمٞمخ

 اًمت٤مؾمع يقم ًمّمٛم٧م قمِم٧م ًمق»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن: اًمتٕم٤مرض: ُمداظمٚم٦م

 ش.واًمٕم٤مذ
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 اًم٧ًٌم؟ يقم يم٤من وًمق شاًمت٤مؾمع ًمّمٛم٧م قمِم٧م ًمق»: ىم٤مل هؾ: اًمِمٞمخ

 .ىم٤مل ُم٤م ٓ: ُمداظمٚم٦م

ؽ ذم اًمتٕم٤مرض هيديؽ، اهلل اًمتٕم٤مرض أجـ: إذاً : اًمِمٞمخ  ًمٞمس شم١ماظمذين، ُم٤م ُُمـخَّ

 .اًمٜمّملم سملم ُمقضمقًدا

 ومٞمؽ؟ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م اًمٕمٛمقم أخٞمس: ُمداظمٚم٦م

َُم٧ْم ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقُم٤مً  أخٞمس خت٤مًمٗمف، أن٧م اًمٕمٛمقم أول أظمل ي٤م: اًمِمٞمخ  طُمرِّ

مُ  اعْمَٞمْت٦َمُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  م أن٧م ومٝمؾ [1:اح٤مئدة]﴾ َواًمدَّ  ُمٞمت٦م؟ يمؾ شُمـَحرِّ

 .ٓ: ُمداظمٚم٦م

 دم؟ ويمؾ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 .ٓ: ُمداظمٚم٦م

 قمٛمقم هٜم٤مك يم٤من إذا إؿمٙم٤مل، وٓ شمقضمده٤م اًمتل اعمِمٙمٚم٦م هل ُم٤م: إذاً : اًمِمٞمخ

ّمف، سمم ومُٞمَخّّمص  إمم قمِم٧م ًمق»: ي٘مقل هق أظمل، ي٤م قمٛمقم ٓ: احل٘مٞم٘م٦م هٜم٤م أُم٤م ُيـَخّمِّ

 سمٞم٤من ذم ُم٤م آظمره، إمم.. .صمالصم٦م اصمٜملم أطمد اًم٧ًٌم يقم يٙمقن ىمد ىم٤مسمؾ إمم شُمرى ي٤م شىم٤مسمؾ

 ىم٤مسمِؾ إمم قمِم٧م ًمئـ: ىم٤مل أنف ومروٜم٤م ًمق آٟمٗم٤ًم، ًمؽ صقرت يمم ومروٜم٤م ًمق ًمٙمـ هٜم٤م،

َـّ   سيح؟ هق ُم٤م هذا رأجؽ؟ ُم٤م اًم٧ًٌم، يقم يم٤من وًمق ٕصقَُم

 .سيح: ُمداظمٚم٦م

 طم٤مفمر هٜم٤م: ًمؽ ٟم٘مقل أن شاًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ»: ىم٤مل صمؿ ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 وإٓ؟ ُمٌٞمح وهٜم٤م

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

م: إذاً : اًمِمٞمخ  ًمئـ: أنف إول اًمٜمص يم٤من ًمق: ومٜم٘مقل اعمٌٞمح، قمـ احل٤مفمر ُيَ٘مدِّ

 وًمق: ىم٤مل أو اًم٧ًٌم، يقم يم٤من وًمق قم٤مؿمقراء ُمـ اًمت٤مؾمع ٕصقُمـ ىم٤مسمؾ إمم قمِم٧م

 إٓ اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمـ يٜمٝمك طمدي٨م ضم٤مء سمٕمديـ إؾمٌقع، أج٤مم ُمـ يقم أيَّ  يم٤من
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 اًمت٤مؾمع يقم صقم سم٤مًمت٤مزم ومرو٤مً  ًمٞمس قم٤مؿمقراء يقم صقم ـمٞم٥م، قمٚمٞمٜم٤م، اهلل ومرض ومٞمم

 سمٕمده وٓ ىمٌٚمف ٓ يّمقم أن يريد وٓ قم٤مؿمقراء، ُمـ ص٤مم ُمًٚممً  أن ًمق ومرو٤ًم، ًمٞمس

 ٓ؟ وإٓ قم٤مؿمقراء يّمقم أن شمٜمّمحف ُم٤مذا يقُم٤ًم،

 .يّمقم: اجلقاب

 هذه ـمٞم٥م ُمٕمف، شم٤مؾمققم٤مء شمّمقم أنؽ: إومْمؾ ًمف؟ شم٘مقل ُم٤مذا ًمٙمـ ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمتٕم٤مرض أجـ طمقهل٤م شمدٟمدن أن٧م اًمذي إومْمٞمٚم٦م

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك شمٕم٤مرض، أظمل ي٤م ذم ُم٤م ؟شقمٚمٞمٙمؿ اوْمؽُمِض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا 

 يم٤من أنف وردت اًمتل ط أومٕم٤مًمف مجع: سم٤مب ُمـ ذهٜمل ذم ـمرأ  اًمتٕم٤مرض: ُمداظمٚم٦م

 وظمػم اًمّمٞم٤مم أطمًـ»: ىم٤مل يم٤من ويمذًمؽ وآصمٜملم، وإطمد اًم٧ًٌم اًمِمٝمر ُمـ يّمقم

 .شيقًُم٤م ويٗمٓمر يقُم٤مً  يّمقم يم٤من داود صٞم٤مم اًمّمٞم٤مم

 .اًم٘مديٛم٦م قم٤مدهت٤م إمم طمٚمٞمٛم٦م رضمٕم٧م: اًمِمٞمخ

 .هذه سمجٛمع: ُمداظمٚم٦م

 قم٤مُم٤ًم؟ ٟمّم٤مً  أخٞمس هذا: اًمِمٞمخ

 .قمٛمقم ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .شيقُم٤مً  ويٗمٓمر يقُم٤مً  يّمقم يم٤من»: قم٤مم ٟمص: أوًٓ  ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 ذم إٓ اًم٧ًٌم يقم صقم قمـ اًمٜمّٝمل اًمًالم قمٚمٞمف داود ذيٕم٦م ُمـ هؾ: صم٤مٟمٞم٤مً 

 اًمٗمرض؟

 .ٓ ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟: اًمِمٞمخ

 .هذا ذيٕمتف ُمـ ًمٞمس: ُمداظمٚم٦م

 سمنميٕم٦م شمتٛمًؽ سمِّدك ذيٕمتف، ششمٍمومقن» ُم٤م أن٧م ح٤مذا: إذاً  ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل



 311 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .ٟمٕمؿ قمٚمٞمف، وؾمٚمؿ صؾ مهللا: ُمداظمٚم٦م

 ٓ»: وىم٤مل إصح، سم٤معمٕمٜمك قمٚمٞمف طمثٜم٤م أو داود سمّمٞم٤مم أُمرٟم٤م اًمذي هق: اًمِمٞمخ

 اعمِمٙمٚم٦م حتؾ ُم٤م أن٧م أظمل ي٤م ح٤مذا شقمٚمٞمٙمؿ اوْمؽُمِض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا 

 .آٟمٗم٤مً  قمٜمل طمٙمٞمتٝم٤م أن٧م اًمتل سم٤مًمٓمري٘م٦م

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ويقم آصمٜملم يقم صٞم٤مم قمغم اعمًٚمٛملم حيض طمدي٨م ُمـ أيمثر ذم ي٘مؾ أخؿ: اًمِمٞمخ

 اخلٛمٞمس؟

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 أن٧م؟ شمٕمٌػمك طمد قمغم قم٤مم وإٓ ظم٤مص احلض هذا ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م قم٤مم: ُمداظمٚم٦م

 اخلٛمٞمس؟ يقم اًمٕمٞمد يقم صٛم٧م ُم٤م ح٤مذا ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 .اًمٕمٞمد يقم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل ضم٤مء ٕنف: ُمداظمٚم٦م

 .إُمريـ سملم ومرق ذم ُم٤م هل، هل هٜم٤م واًم٘مْمٞم٦م: اًمِمٞمخ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 اًم٧ًٌم يّمقم يم٤من ط اًمٜمٌل أن إخ ذيمره اًمذي احلدي٨م ؿمٞمخٜم٤م: مداخلة

 وآصمٜملم؟ وإطمد

 .ظمؼم قمٜمده ُم٤م هذا وٕمٞمػ: اًمِمٞمخ

 ( 13: 63: 19/ 261/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 13: 67: 11/ 261/ واًمٜمقر اهلدى)
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 صقام وحتريؿ داود صقام بػضؾ افؼقل بغ اجلؿع ـقػ

 افسبت؟

 اًم٧ًٌم صٞم٤مم يمراهٞمتف ُمع داود اًمٜمٌل صٞم٤مم يتٗمؼ يمٞمػ :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل: ُمداظمٚم٦م

 يم٤من أنف ط اًمٜمٌل طمدي٨م ي٠ًمل أن يريد اًمٔم٤مهر: يٕمٜمل سمٛمٗمرده، واجلٛمٕم٦م سمٛمٗمرده

 ..احلدي٨م صٞم٤مم احلدي٨م هذا أـمٌؼ أن أريد أن٤م وم٢مذا يقًُم٤م، ويٗمٓمر يقًُم٤م يّمقم

 احلض يتٗمؼ يمٞمػ: ىم٤مئؾ ىم٤مل ًمق يمم ي٤ًموي اًم١ًمال هذا ؾم١ماًمف، ُمٗمٝمقم: اًمِمٞمخ

 صٞم٤مم اًمّمٞم٤مم أومْمؾ» اًمٕمٞمد؟ يقم صقم قمـ اًمٜمٝمل ُمع اًمًالم قمٚمٞمف داود صقم قمغم

 اًمٌخ٤مري سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ طمدي٨م هذاش يقًُم٤م ويٗمٓمر يقًُم٤م يّمقم يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف داود

 ضم٤مء إذا اًمٗم٘مف، أصقل سمٕمٚمؿ شمتٕمٚمؼ أجًْم٤م اعم٠ًمخ٦م وهذه قم٤مم، طمدي٨م هذا ًمٙمـ وُمًٚمؿ،

 ظم٤مص طمدي٨م ضم٤مء صمؿ يمثػمة أؿمٞم٤مء اؾمتح٤ٌمب أو يمثػمة أؿمٞم٤مء إسم٤مطم٦م يٗمٞمد قم٤مم ٟمص

 ٟمّمف داود، صٞم٤مم اًمّمٞم٤مم وم٠مومْمؾ ذاك، ُمـ هذا اؾمتثٜمل آؾمتح٤ٌمب أو اإلسم٤مطم٦م يٜم٤مذم

 قمغم اًمٕمٞمد ويقم اٟمٗمراد قمغم اًم٧ًٌم ويقم اٟمٗمراد قمغم اجلٛمٕم٦م يقم إج٤مم يمؾ يِمٛمؾ

 اًمٜمص يِمٛمٚمٝم٤م ُمٗمردات ُمـ قمٜمف اًمِم٤مرع هنك ُم٤م يًتثٜمل اًمٗم٘مٞمف؟ ُمقىمػ ومم اٟمٗمراد،

 داود صقم اًمّمٞم٤مم أومْمؾ: ومٜم٘مقل اًمٕم٤مم، اًمٜمص ُمـ اعمٗمردات هذه يًتثٜمل.. اًمٕم٤مم

 اًمٞمقم: ذاك يّم٤مم ٓ ومحٞمٜمئٍذ قمٞمد، يقم إج٤مم هذه ُمـ يقًُم٤م أن شمٗمؼ إذا إٓ اًمًالم قمٚمٞمف

 إذا إٓ اًمًالم قمٚمٞمف داود صٞم٤مم اًمّمٞم٤مم أومْمؾ: ٟم٘مقل يمذًمؽ قمٜمف، اًمٜمٝمل ضم٤مء ٕنف

 .ُمٜمٗمرًدا صقُمف قمـ اًمٜمٝمل ضم٤مء ٕنف يّم٤مم: ومال مجٕم٦م يقم إج٤مم شمٚمؽ ُمـ يقًُم٤م أن اشمٗمؼ

 إذا إٓ اًمًالم قمٚمٞمف داود صٞم٤مم اًمّمٞم٤مم أومْمؾ: ٟم٘مقل اعمٓم٤مف هن٤مي٦م ذم يمذًمؽ

 ذم ذًمؽ قمـ هنك ط اًمٜمٌل ٕن ؾم٧ٌم: يقم يٙمقن أن إج٤مم شمٚمؽ ُمـ يقم اشمٗمؼ

 جيد أٓ وًمق قمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ: »اعمٕمروف احلدي٨م

 .اًم٧ًٌم يقم ذم إومٓم٤مره ومٞم١ميمد ؿمجرة ىمنمش ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ

 (11:68:46/ 5 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 



 316 صٞم٤مم اًم٧ًٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 داود صقام افصقام أؾضؾ أن بغ اجلؿع ـقػ

 افسبت صقام ظـ وافـفل

 ؟[اًم٧ًٌم صٞم٤مم قمـ واًمٜمٝمل داود صٞم٤مم اًمّمٞم٤مم أومْمؾ أن سملم اجلٛمع يمٞمػ]: ُمداظمٚم٦م

 أو اًمٗمٓمر قمٞمد قمٞمد يقم اًمّمٞم٤مم يقم ضم٤مء يقًُم٤م، وأومٓمر يقًُم٤م ص٤مم هق: اًمِمٞمخ

 إرسمٕم٦م اًمٕمٞمد أج٤مم صمؿ ُم٘مدم، اًمٜمٝمل ٕن ح٤مذا؟ ٓ،: اجلقاب يّمقم؟ هؾ إوحك،

 اًمذي اًمٞمقم يٗمٓمره، إوحك يقم ذم إول اًمٕمٞمد يقم ضم٤مء.. يقًُم٤م أومٓمر أج٤مم، أرسمٕم٦م

 اًم٤ًمسمؼ؟ اًمٜمٔم٤مم ذم يًػم هؾ اًمٕمٞمد، أج٤مم أرسمٕم٦م يٗمٓمره؟ أم يّمقُمف سمٕمده

 إذا: اًمٕمٚمؿ أهؾ ي٘مقل وأبًدا دائًم  إًمٞمٝم٤م ٟمِمػم وٟمحـ اًم٘م٤مقمدة، هلذه ح٤مذا؟ يٗمٓمر،

 وإومٓم٤مر يقم صٞم٤مم دور ذم ضم٤مء وم٢مذا اعمٌٞمح، قمغم احل٤مض ىمدم وُمٌٞمح طم٤مفمر شمٕم٤مرض

 .يٗمٓمره أن سمد ٓ وطمده اجلٛمٕم٦م يقم صٞم٤مم ومحٞمٜمئذ وطمده اجلٛمٕم٦م يّمقم أنف يقم

 يِمٙمؾ وم٘مد اًم٧ًٌم، يقم صقم قمـ اإلؿمٙم٤مل إزاًم٦م ي٠ميت يمٚمٝم٤م اعم٘مدُم٤مت هذه سمٕمد

 اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٌحقث سمٞمٜمم قمٜمدهؿ، ُمٕمٝمقد همػم ٕنف ح٤مذا؟ ُمًتِمٙمؾ، همػم أُمًرا  ًمٚمٜم٤مس

 إؿمٙم٤مل، ذم ُم٤م اًمٕمٞمد يقم سمّمقم يتٕمٚمؼ وُم٤م اجلٛمٕم٦م يقم سمّمقم يتٕمٚمؼ ومٞمم اًمذيمر آٟمٗم٦م

 إومراده، اجلٛمٕم٦م يقم صٞم٤مُمٝمم، قمـ ُمٜمٝمل اًمٞمقُملم هذيـ أن أذه٤مهنؿ ذم ىم٤مئؿ ٕنف ح٤مذا؟

 ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ي٠متٞمٝمؿ ح٤م أجًْم٤م، اًمٕمٞمد ويقم

 يّمقم أنف اعمٕمت٤مد يمٞمػش ومٚمٞمٛمْمٖمف ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ جيد ل وًمق قمٚمٞمٙمؿ، اومؽمض

 سملم اًمٗمرق ُم٤م اًمٙمٌػم، اإلؿمٙم٤مل هذا ُم٤م اًم٧ًٌم يقم اًمّمٞم٤مم يقم وضم٤مء يقم، ويٗمٓمر يقم

 اًمٕمٞمد يقم صٞم٤مم أو قمٜمف، اعمٜمٝمل اجلٛمٕم٦م يقم صٞم٤مم أو قمٜمف، اعمٜمٝمل اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم

 .إـمالىًم٤م إؿمٙم٤مل ذم ُم٤م قمٜمف؟ اعمٜمٝمل

 ذم ُم٤م.. اًم٧ًٌم يقم قم٤مؿمقرا يقم ضم٤مء.. قمروم٦م يقم ضم٤مء اإلؿمٙم٤مٓت هذه وُمـ

 احل٤مفمر ٕن هنًٞم٤م: قم٤مرو٧م إذا ومٞمم هل٤م ومْمٞمٚم٦م ٓ اًمٗمْمٞمٚم٦م إج٤مم هذه أظمل، ي٤م إؿمٙم٤مل

 .اعمٌٞمح قمغم ُم٘مدم



 311 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًم٧ًٌم

 صقم اعمٙمٚمػ اعمًٚمؿ شمرك إذا: ذيمره ُمـ أجًْم٤م سمد ٓ ؿمٞمًئ٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ٟمذيمر صمؿ

 اًمّمٞم٤مم يقم اصٓمدم ًمٙمـ يقًُم٤م، ويٗمٓمر يقًُم٤م يّمقم قم٤مدشمف ُمـ هق.. ٟمٔم٤مُمف ُمـ هق يقم

 يرسمح، هق خين ٓ يّمقُمف، وٓ اًمٞمقم هذا يؽمك ومٝمق ومٞمف اًمّمٞم٤مم قمـ ُمٜمٝمل وىم٧م ُمع

 اًم٧ًٌم يقم ص٤مدف ٕنف شمريمف إذا اًم٧ًٌم، يقم قمروم٦م يقم أو قم٤مؿمقراء يقم ضم٤مء يمذًمؽ

 هلل ؿمٞمًئ٤م شمرك ُمـ: »اجلقاب هن٤مي٦م وهذا واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف خين ٓ هذا

 يت٘مرب ومٝمق هنل ُمـ سمف أطم٤مط ح٤م اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم يؽمك وم٤مًمذيش ُمٜمف ظمػًما  اهلل قمقوف

 .اهلل رؾمقل هنل خم٤مًمًٗم٤م ص٤مم ًمق ُم٤م سمخالف اهلل إمم اًمؽمك هبذا

 ( 11:19:69( /2) راسمغ ومت٤موى) 

 افسبت صقام حؽؿ

 يقم أو قم٤مؿمقراء يمٞمقم ومْمؾ يقم واومؼ إن ؾمٞمم ٓ اًم٧ًٌم صٞم٤مم طمٙمؿ :اًمًــ٤مئؾ

 ط ًمٚمٜمٌل ىم٤مل قمٜمدُم٤م اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذم ىمقًمٙمؿ قمروم٦م؟وُم٤م

 اإلصمٜملم ىم٤مل صمؿ ؿمٝمر يمؾ ذم أج٤مم صمالصم٦م صؿ:ىم٤مل ذًمؽ، شمٓمٞمؼ ٓ وم٘م٤مل اًمدهر؟ أصقم

 ششاًمًالم قمٚمٞمف داود صٞم٤مم ذًمؽ وم٢من يقُم٤م وشمٗمٓمر يقًُم٤م شمّمقم: ىم٤مل صمؿ واخلٛمٞمس

 ًمٚمحدي٨م ُمٕم٤مرو٦م سمٕمٛمقُم٤مت، اؾمتدٓل ضُمّٚمٝم٤م سمؾ إدًم٦م هذه يمؾ: افشقخ

 ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل إطم٤مدي٨م أو ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل إدًم٦م سمٕمض جيقز، ٓ وهذا اخل٤مص

 يقًُم٤م يّمقم ٟمٔم٤مُمف طم٥ًم أومٓمر ًمق أرأج٧م:سم٤مًمت٤مزم اًم٤ًمئؾ قمغم ُيردُّ  هذا ؾم١ماًمؽ ذم

 أومٓمر،اًمثالصم٤مء يقم يم٤من اًمٕمٞمد يقم أن ٟمٗمؽمض اًمٕمٞمد يقم ىمٌؾ ومٓمره يم٤من يقًُم٤م، ويٗمٓمر

 ومْمٞمٚم٦م يقم أنف ُمٕمٚمقم وهق، اإلصمتٜملم يقم وم٠مومٓمر،يقًُم٤م ويٗمٓمر يقًُم٤م يّمقم ىم٤مقمدة قمغم

 يقم ضم٤مء صمؿ إطمد، يقم أومٓمر ُمثال ومٚمٜم٘مؾ اًمتحديد سم٤معمث٤مل ي٘مّمد وٓ ُمث٤مل وهذا

 ًمٚمّمٞم٤مم ُمًقهم٤من وضمد ومٝمٜم٤م قمٞمد، يقم أنف اشمٗمؼ ًمٙمـ اإلصمٜملم يقم صٞم٤مم وينمع اإلصمٜملم

 وُمـ إطمد يقم أومٓمر أنف هق:اًمث٤مين واعمًقغ اإلصمٜملم يقم يمقٟمف هق: إول اعمًقغ

 ٓ:اجلٛمٞمع ضمقاب ؾمٞمٙمقن يّمقُمف؟ ومٝمؾ يقًُم٤م ويّمقم يقًُم٤م يٗمٓمر أنف قم٤مدشمف

 اًمتل وإطم٤مدي٨م اإلصمٜملم، يقم صٞم٤مم قمغم حتض اًمتل سم٤مٕطم٤مدي٨م ومٕمٚمٜم٤م يّمقُمف،وممذا
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 صقم وهق اًمّمٞم٤مم أومْمؾ وم٢مٟمف يقًُم٤م واومٓمر يقًُم٤م صؿ» ُمٜمٝم٤م ـمروًم٤م أن٧م وذيمرَت  ذيمرت

 وأومٓمر يقًُم٤م صؿ: وٟم٘مقل ُٟم٘مٞمده٤م، اًمٕم٤مُم٦م إدًم٦م هبذه ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا شاًمًالم قمٚمٞمف داود

  ؟ومؼٟمق هٙمذا أخٞمس قمٜمف، ُمٜمٝمل يقم صقم صٞم٤مُمؽ ذم ص٤مدوم٧م إذا إٓ يقًُم٤م

 وهق ومٞمف يتج٤مدًمقن اًمٜم٤مس يزال ٓ اًمذي دي٨ماحل ُمِمٙمٚم٦م قمـ اجلقاب يمذًمؽ

 أج٤مم، صمالصم٦م اًمٌٞمض صٞم٤مم اًمٕم٤مدات، همٚم٦ٌم ًمقٓ إـمالىًم٤م اجلدل ي٘مٌؾ ٓ سيح ٟمص

 ل اًم٧ًٌم، يقم ص٤مدف قمروم٦م يقم صٞم٤مم قم٤مؿمقراء، يقم صٞم٤مم اًم٧ًٌم، يقم ص٤مدف

 قمغم اًمٕم٤مدات ًمٖمٚم٦ٌم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٕمض هيْمٛمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن اًمٜم٤مس يٕمد

 ُمـ اعمًتح٥م سملم سم٤مًمتقومٞمؼ شم٘مع ُمِمٙمٚم٦م طمؾ قمـ أضمٌٜم٤ميمؿ ىمد ٟمحـ وه٤م اًمٜم٤مس،

 سم٠منف إصقل قمٚممء سمٕمض قمٜمف ُيٕمؼّم  وهذا ُُم٘مّدم، اًمٜمٝمل:وم٘مٚمٜم٤م.قمٜمٝم٤م واعمٜمٝمل اًمٕم٤ٌمدات

 ضمًدا، ويمثػمة يمثػمة وم٤مُٕمثٚم٦م شاعمٌٞمح قمغم احل٤مفمر ىُمدم وطم٤مفمر، ُمٌٞمح شمٕم٤مرض إذا»

 ُم٤م اًمٜم٤مس سمٕمض أذه٤من ذم اعمتٕم٤مرو٦م إطم٤مدي٨م سملم اًمتقومٞمؼ يمٞمٗمٞم٦م إلسمراز أمهٝم٤م

 وقمٚمٞمف إطمد يقم أومٓمر أنف اشمٗمؼ يقًُم٤م ويٗمٓمر يقًُم٤م يّمقم رضمؾ:آٟمٗم٤م ًمٙمؿ صقرشمف

 ُمٕمروف هق يمم ظم٤مص٦م ومْمٞمٚم٦م ًمف اإلصمٜملم ويقم اإلصمٜملم، يقم يّمقم أن ًمٕم٤مدشمف سم٤مًمٜمٔمر

 أطمد وٓ،ٓ:اجلقاب أومٞمّمقُمف؟يم٤من قمٞمد يقم يم٤من اًمٞمقم هذا أن اشمٗمؼ ًمٙمـ اًمًٜم٦م ذم

 يقم صقم اعمقىمػ، هذا ُمثؾ ذم اًمٕمٚممء يًتٜمد اًمتل اًم٘م٤مقمدة هل ُم٤م.هذا ذم خي٤مًمػ

 يٗمٓمر أن اعمٕمت٤مد ضمرى اًمذي اًمؽمشمٞم٥م طم٥ًم ضم٤مء إذا وسمخ٤مص٦م ُمنموع ًمقطمده اإلصمٜملم

 ُم٘مدم احل٤مفمر» :هل اًمٕمٚممء قمٚمٞمٝم٤م ضمرى اًمتل اًم٘م٤مقمدة هل يقًُم٤م،ُم٤م يّمقم وأن يقًُم٤م

 ٓ طمدي٨م ًميب إُمثٚم٦م ٟمٙمّثر أن قمٚمٛمٞم٦م سمٓمقًم٦م وٓ ؿمج٤مقم٦م ٓ وم٤مٔن شاعمٌٞمح قمغم

 ٓ قم٤مؿمقراء يقم يم٤من اًم٧ًٌم يقم أن اشمٗمؼ -ُمثال- ومٜم٘مقل اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا 

 يمٗم٤مرة ظم٤ًمرة! ٟمّمقُمف ٓ ؾم٧ٌم يقم قمروم٦م يقم أن اشمٗمؼ، ؾمٜم٦م يمٗم٤مرة ظم٤ًمرة! ٟمّمقُمف

 أج٤مم ٧مصم٤مًمش اعمٌٞمح قمغم ُم٘مدم احل٤مفمر» قاباجل.ذًمؽ وٟمحق اًمٌٞمض أج٤مم يمذًمؽ،ؾمٜمتلم

 اًم٧ًٌم يقم قمروم٦م،دقمف اًم٧ًٌم يقم قم٤مؿمقراء، دقمف ؾم٧ٌم يقم أنف اشمٗمؼ اًمٌٞمض

 هنل قمٜمد وىمٗم٧م أوًٓ  ٕنؽ ح٤مذا؟ هل٤م ٟمتٜمٌف أن جي٥م وهذه سم٤مخل٤مه، وًم٧ًم،دقمف

 ل وًمق قمٚمٞمٙمؿ اومؽُمض ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ» ىم٤مل طمٞم٨م اعم١ميمد ط اًمرؾمقل

 يقم قمٚمٞمؽ جي٥م وأنؽ ًمٚمٜمٝمل، شم٠ميمٞمد هذا شومٚمٞمٛمْمٖمف ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ جيد
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 قم٤مؿمقراء اشمٗمؼ إصؾ، ذم ومْمٞمٚم٦م يقم يم٤من وًمق ُمٗمٓمر أنؽ ًمٚمٜم٤مس شم١ميمد أن اًم٧ًٌم

 شمدع وم٠من٧م آظمره، إمم اًم٧ًٌم ُمع اًمٌٞمض أج٤مم ُمـ يقم اًم٧ًٌم، ُمع قمروم٦م اًم٧ًٌم، ُمع

 ىمدم ُمـ ٟمتّمقر ومٝمؾ قمٜمف، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنل ُمع وىمقوًم٤م اًمٞمقم هذا صٞم٤مم

 ومٝمؾ قمٞمد يقم اإلصمٜملم يقم:إول اعمث٤مل ذم شمٗمٙمروا ظمن؟ أنف اعمٌٞمح قمغم احل٤مفمر

 ٓ ُمٜمٙمؿ يم٤من ُمـ احلدي٨م هذا اطمٗمٔمقا  ؟لَ  ٓ،: اجلقاب ظمن؟ هؾ. ٓ ٟمّمقُمف؟

 قمقوف هلل ؿمٞمئ٤م شمرك ُمـ» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ حيٗمٔمف يم٤من ُمـ وًمٞمتذيمره حيٗمٔمف

 ُم٤م سم٤مُٕمثٚم٦م واُمِمقا  قمٞمد يقم عمقاوم٘متف اإلصمٜملم يقم صٞم٤مم شمرك اًمذيش ُمٜمف ظمػًما  اهلل

 اًمٞمقم هذا يّمقم أن ٟم٤موًي٤م يم٤من ٕنف ح٤مذا؟ رسمح، رسمح؟اجلقاب أم ظمن هق هؾ ؿمئتؿ

 يمؾ قمغم يّمُدُق  وم٢مذن اعمٌٞمح، قمغم اًمٜمٝمل مَ ومُ٘مدِّ  اًمٞمقم هذا صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل ٤مءضم أنف ًمقٓ

 يّمُدق ومحٞمٜمئذ اًم٧ًٌم يقم يم٤من أنف اشمٗمؼ ٕنف ظم٤مص٦م ومْمٞمٚم٦م ًمف يقم صٞم٤مم شمرك ُمـ

 قمز اهلل ومٜم٠ًمل .شُمٜمف ظمػًما  اهلل قمقوف هلل ؿمٞمًئ٤م شمرك ُمـ» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٚمٞمف

 ؾمٛمٞمع إٟمف قمٚمٛمٜم٤م سمم اًمٕمٛمؾ يٚمٝمٛمٜم٤م وأن قمٚمًم  يزيدٟم٤م وأن يٜمٗمٕمٜم٤م ُم٤م يٕمٚمٛمٜم٤م أن وضمؾ

 .وؾمٚمؿ وصحٌف آخف وقمغم إُمل اًمٜمٌل حمٛمد قمغم اهلل وصغم جمٞم٥م

 (32 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 افػرض ؽر يف افسبت صقام حرمة

 :ىَم٤مَل  ط اهلل َرؾُمقل َأن قَمٜمُْٝمؿ اهلل َرِض  اًمّممء ُأظْمتف قَمـ سمن سمـ اهلل قمٌد قَمـ

َّٓ  اًم٧ًٌم ًَمْٞمَٚم٦م شَمُّمقُُمقا  َٓ  َّٓ  أطمديُمؿ جيد ل وَم٢ِمن قَمَٚمْٞمُٙمؿ اوْمؽمض وِمٞمَم  إِ  َأو قمٜم٦ٌم حل٤مء إِ

 .ومٚمٞمٛمْمٖمف ؿَمَجَرة قمقد

ُِمِذّي  َرَواهُ  ْ ٤مِئّل  َوطمًٜمف اًمؽمِّ ًَ  َهَذا َوىَم٤مَل  َداُود َوَأبُق َصِحٞمحف ذِم  ظُمَزْيَٛم٦م َواسْمـ َواًمٜمَّ

قخ طَمِدي٨م ًُ  ...َُمٜمْ

 اًم٧ًٌم إومراد قمغم احلدي٨م محؾ وٟمحقه اًمٜمًخ، قمغم دًمٞمؾ ٓ: ىمٚم٧م: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 اًمٓمٌٕم٦م ذم ذيمرت يمٜم٧م يمم اًمٕمٚممء ُمـ يمثػم سمف ىم٤مل وإن وم٢مٟمف ،..ي٠ميت يمم سم٤مًمّمقم

 ذم إٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  صٞم٤مُمف ينمع ٓ أنف إىمرب أن زم فمٝمر وم٘مد جمراهؿ وضمري٧م اًم٤ًمسم٘م٦م،
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 وم٘مط، اًمٗمرض اؾمتثٜمك صمؿ قم٤مُم٤ًم، هنٞم٤مً  أوًٓ  هنك ٕنف احلدي٨م: فم٤مهر ُمع ُمِمٞم٤مً  اًمٗمرض،

 أيب وطمدي٨م ش..إٓ أطمديمؿ جيد ل وم٢من»: سم٘مقًمف اًمٗمرض همػم ذم سم٢مومٓم٤مره إُمر أيمد صمؿ

 يمم اعمٌٞمح قمغم ُم٘مدم واحل٤مفمر طم٤مفمر، وهذا ُمٌٞمح، ٕنف ًمتخّمٞمّمف: يٜمٝمض ٓ هريرة

. أقمٚمؿ واهلل شم٘مدم، يمم ومٞمف اعمذيمقر ًمٚمحٍم ُمٜم٤موم٤مشمف ُمع إصقل، قمٚمؿ ُمـ ُمٕمٚمقم هق

 شاًمّمحٞمح٦م»و ش518-514ص» شاعمٜم٦م إمت٤مم» يمت٤ميب ذم ومٚمٞمٜمٔمره اًمتٗمّمٞمؾ ؿم٤مء وُمـ

 سطمقا  اًمذيـ أُم٤م احلدي٨م، صح٦م قمغم اشمٗم٤مق ؿمٌف هٜم٤مك أن اعمالطمظ وُمـ ،ش1313»

 اًم٘م٤مئؾ وُمٜمٝمؿ ًمف، اعمت٠مول ومٛمٜمٝمؿ -هٜم٤مك أؾممؤهؿ شمرى يمثػم مجع وهؿ– سمّمحتف

 إي٤مه سمٕمْمٝمؿ إقمالل أُم٤م فم٤مهر، هق يمم قمٜمدهؿ صحتف يٕمٜمل وذًمؽ سمٜمًخف،

 ؾم٤معم٦م إظمرى واًمٓمرق واطمدة، ـمريؼ ذم ظم٤مص أنف قمغم ُمرضمقح ومٝمق سم٤مٓوٓمراب

 ...اعمٕمؽمك هذا ذم اخلقض قمـ وقمجزه قمٓمٜمف، ْمٞمؼومٚم اعمٕم٤مسيـ ُمـ أقمٚمف ومٛمـ ُمٜمف،

 (1/444 الرتغوب والرتهوبالتعلوق عىل ) 

 افسبت يقم واؾؼ إذا ظرؾة أو ظاصقراء يقم صقم إؾراد جيقز ٓ

 اًم٧ًٌم، يقم واومؼ إذا قمروم٦م أو قم٤مؿمقراء يقم صقم إومراد جيقز ٓ: [اإلُم٤مم ىم٤مل]

 .ًمف اًمتٜمٌف ومٞمٜمٌٖمل. اجلمهػم قمٜمف يٖمٗمؾ مم٤م وهذا

 ش3/541 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ»



 روضاُ
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 وافسقئات احلسـات وهؾ ؾريضة، يعدل رمضان يف افـػؾ هؾ

 مضاظػة؟ ؾقف

 ومريْم٦م؟ ؾمٌٕملم شمٕمدل واًمٗمريْم٦م ومريْم٦م رُمْم٤من ذم يٕمدل اًمٜمٗمؾ هؾ :مداخؾة

 .قمرومٜم٤مه٤م اًمتل اًمًٜم٦م ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  هذا ُمـ رء ٓ: اًمِمٞمخ

 اًمًٞمئ٤مت؟ ويمذًمؽ شُمَْم٤مقمػ قم٤مم سمِمٙمؾ احلًٜم٤مت وهؾ: مداخؾة

 ؾمقاء ُمٙم٦م، ذم واعم٘مٞمؿ سمٛمٙم٦م يتٕمٚمؼ ومٞمم إيراده يٙمثر أجْم٤مً  اًم١ًمال هذا: ُمداظمٚم٦م

 .شمتْم٤مقمػ واًمًٞمئ٤مت شمتْم٤مقمػ احلًٜم٤مت هٜم٤مك هؾ.. ُمٙمٞم٤مً  يم٤من أو آوم٤مىمٞم٤مً  يم٤من

 ويمذًمؽ شمتْم٤مقمػ احلًٜم٤مت أن ذم ساطم٦م اًمنمع ذم ٟمص يقضمد ٓ :اجلقاب 

 واعمديٜم٦م يمٛمٙم٦م اعمٙم٤من ومْمٞمٚم٦م.. اًمزُم٤من ًمٗمْمٞمٚم٦م أو اعمٙم٤من ًمٗمْمٞمٚم٦م ٟمٔمراً  اًمًٞمئ٤مت:

 أن ذم سيح ٟمص هٜم٤مك ًمٞمس رُمْم٤من، ؿمٝمر هذا يمِمٝمرٟم٤م اًمزُم٤من ومْمٞمٚم٦م.. ُمثالً 

 هن٤مإ: اًمٕمٚممء سمٕمض ي٘مقل اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  ٙمـوًم شمتْم٤مقمػ، اًمًٞمئ٤مت أو احلًٜم٤مت

 احلًٜم٤مت إن: ُم٤م إٟم٤ًمن ىم٤مل وم٢مذا اضمتٝم٤مداً  وإٟمم ٟمّم٤مً  ًمٞمس: أي اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً .. شمتْم٤مقمػ

 ..سمذًمؽ اجلزم جيقز ٓ وًمٙمـ اًمٕمٚممء، سمٕمض ىمقل ٕنف ذًمؽ: ُمـ سم٠مس ومال شمتْم٤مقمػ

 ( 11 :42: 42/   296/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11 :47: 61/   296/  واًمٜمقر اهلدى)

 ظذر بغر رمضان يف اإلؾطار

 قمغم دًمٞمؾ هٜم٤مك هؾ قمذر، سمٖمػم رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر شمٕمٛمد ُمـ ذيمر: افسمال

 سم٤مًم٘مْم٤مء؟ إًمزاُمف
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 ومٝمق اًم٘مْم٤مء، ُيَٛمٙمٜمف وٓ هٜم٤مك: ًمٞمس احلدود، هذه ذم اًم١ًمال يم٤من إذا ٓ،: اًمِمٞمخ

 .ُمتٕمٛمداً  قم٤مُمداً  اًمّمالة يمت٤مرك وضمؾ، قمز اهلل إمم يتقب أن إٓ آصمؿ،

 . (:.51 :54/ 61/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يػطر؟ أن فف جيقز هؾ رمضان يف افسػر دائؿ إجرة شائؼ

 -ُمثالً - سملم -ُمثالً – سمٕمٞمدة سمٚمد ُمـ اعم٤ًمومرة اًمًٞم٤مرات ًم٤ًمئؼ جيقز هؾ: افسمال

 ضمدًا، ـمقيٚم٦م ُم٤ًموم٦م هذه ٕن يٗمٓمروا: أهنؿ رُمْم٤من أثٜم٤مء ذم -إضمرة– ودُمِمؼ طمٚم٥م

 ؟..يٕمٜمل

 ضم٤مز ُم٤ًمومر أنف ي٘م٤مل يم٤من إن سم٤محلٙمؿ، شمتٕمٚمؼ -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- اًم٘مْمٞم٦م: اًمِمٞمخ

د سم٤مًمذي اًمًٗمر وًمٞمس ومال، وإٓ  ىمد ذًمؽ ٕن ىمّمػمة: أو ـمقيٚم٦م ُم٤ًموم٦م سم٘مٓمع ُيـَحدَّ

 .واطمداً  ذـم٤مً  وًمٞمس إوص٤مف، ُمـ وصٗم٤مً  يٙمقن

ً، ٟمٗمًف يٕمتؼم اًم٤ًمئؼ هذا يم٤من وم٢مذا   ومٚمف اعم٤ًمومريـ، اؾمتٕمداد ويًتٕمد ُم٤ًمومرا

 اؾمتٕمداد يًتٕمد وٓ ٟمٗمًف، يٕمتؼم ٓ: يٕمٜمل هق يم٤من إن أُم٤م اإلومٓم٤مر، وًمف اًم٘مٍم

ؾ وم٢مٟمف اعم٤ًمومريـ،  أن ًمف ًمٞمس سمٚمده، إمم يٕمقد صمؿ إًمٞمٝم٤م، اًم٘م٤مصد اًمٌٚمد إمم اًمريم٤مب ُيَقصِّ

 .ي٘مٍم

 سمؾ ؾم٤مئؼ، ًمٙمؾ شمٚمٞمؼ ضم٤مُمدة ومتقى ومٞمٝم٤م ُيْٕمَٓمك أن يٛمٙمـ وٓ ٟمًٌٞم٦م، وم٤مًم٘مْمٞم٦م 

 ُمـ ظمرج ُمـ ًمٙمؾ: أدق سمٕم٤ٌمرة ٟم٘مقل دقمٜم٤م ُم٤ًمومر، ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم: ي٘م٤مل اًمٙمالم هذا

ءً  سمٚمده  همػم أو ُم٤ًمومر إٟمف ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ٓ ىمّمػمة أو ـمقيٚم٦م ُم٤ًموم٦م ىمٓمع يم٤من ؾمقا

 .ُم٤ًمومراً  وًمٞمس ـمقيٚم٦م ُم٤ًموم٦م ي٘مٓمع وم٘مد سم٤مًمٕمرف: يتٕمٚمؼ ذًمؽ ٕن ُم٤ًمومر:

 ُمـ -ُمثالً – ظمرج سمرضمؾ: شاًمًٗمر أطمٙم٤مم» ذم رؾم٤مًمتف ذم ُمثالً  شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وييب

 طمتك ويٛمٌم، يٛمٌم زال وُم٤م ومٛمِمك اًمّمٞمد، جيد ومٚمؿ ظم٤مرضمٝم٤م وصؾ، ًمٚمّمٞمد دُمِمؼ

 ىم٤مصداً  ظمرج ُم٤م: أوًٓ  ٕنف سمٛم٤ًمومر: ًمٞمس هذا: ىم٤مل دُمِمؼ، ُمـ طمٚم٥م إمم وصؾ

 .سم٤مًمف ذم يم٤من وٓ هتٞم٠م وٓ اًمّمٞمد، ىم٤مصدا ظمرج وإٟمم اًمًٗمر،
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 . اعم٤ًمومر وهمػم اعم٤ًمومر ُمقوقع ذم شمالطمظ أن يٜمٌٖمل اًمدىمٞم٘م٦م اًمٜم٘م٤مط ومٝمذه

 . (:.61 :46/   51/   واًمٜمقر اهلدى) 

 !افعامة؟ افثاكقية فطؾبة رمضان يف افػطر حؽؿ

 اًمث٤مٟمقي٦م ًمٓمٚم٦ٌم اعمٗمتل أومتك يم٤من ُمٍم ذم قمٜمدٟم٤م: وم٘مط واطمد ؾم١مال هذا: افسمال

 ُمـ خيرج يم٤من اًمٓم٤مًم٥م أن: ُمع اعم٤ًمومر، قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  رُمْم٤من، ذم اإلومٓم٤مر سمجقاز اًمٕم٤مُم٦م

 .سم٤معمِم٘م٦م ذًمؽ وُيَٕمٚمِّؾ اًمٌٞم٧م، سمج٤مٟم٥م واعمدرؾم٦م سمٞمتف

 .اهلل طمرم ُم٤م يًتحٚمقا  اًمتل اًمٗمت٤موى هذه ُمـ سم٤مهلل قمٞم٤مذاً : اًمِمٞمخ

 أن -اًمتٕمٌػم صح إن- اًمنمقمل آَّ  اًمٕمٚمؿ هذا ظم٤مص٦م اًمٕمٚمؿ ٤مًم٥مًمٓم أبداً  جيقز ُم٤م 

 طمٙمؿ ًمٞم٠مظمذ اًمٌٚمد ظم٤مرج ومٞمخرج حيت٤مل أن جيقز وٓ ُم٘مٞمؿ، وهق رُمْم٤من ذم ُيْٗمٓمِر

قهن٤م اًمتل احِلَٞمؾ سم٤مب ُمـ هذه ٕن اعم٤ًمومر: ٛمُّ ًَ  .اًمنمقمٞم٦م سم٤محلٞمؾ فمٚممً  ُي

 أن ومٕمٚمٞمف ص٤مئؿ، وهق يْمٜمٞمف اًمٓم٤مًم٥م ُمـ ضمٝمد -ومٕمالً – هٜم٤مك يم٤من إذا: أىمقل وم٠من٤م 

وف ٓ اًمتل واًمقؾم٤مئؾ إؾم٤ٌمب يتخذ  يم٤من إن قمٚمٞمف -ُمثالً – ومٝمق اجلٝمد، هذا عمثؾ شُمَٕمرِّ

 ُمـ سمح٤مضم٦م هق ُم٤م يتدارس صمؿ اجلمقم٦م، ُمع اًمٗمجر صالة يّمكم أن طم٘م٤مً  ُم١مُمٜم٤مً  ُمًٚممً 

 طم٥ًم صمالث ؾم٤مقمتلم آُمتح٤من ومٞمف ي٘مدم أن يريد اًمذي اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمتدارس

 اًمٗمجر ًمّمالة يًتٞم٘مظ ٓ ورسمم يمٚمف اًمٚمٞمؾ يٜم٤مم أن أُم٤م اًمٗمجر، صالة سمٕمد اؾمتٓم٤مقمتف

 ًمؽ جيقز: ًمف ومٞم٘م٤مل اًمٜمٝم٤مر ذم يدرس هق صمؿ وىمتٝم٤م سمٕمد يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من وإن ُمٓمٚم٘م٤ًم،

 .وذيٕمتف اهلل أطمٙم٤مم قمغم آطمتٞم٤مل هق هذا اإلومٓم٤مر،

 ُم٤م اًمٓمالب، ه١مٓء أطمقال ُيالطمٔمقن ٓ اعمٗمتلم ه١مٓء أن واًمٕمجٞم٥م

ُٚمُٙمقه، أن يٜمٌٖمل اًمذي سم٤مًمٓمريؼ سمٞمٜمّمحقهؿ ًْ  قمغم اعمح٤مومٔم٦م سملم جيٛمٕمقا  طمتك َي

 ُم٤م آُمتح٤من، قمغم ىم٤مدُمقن أهنؿ قمٚمٞمٝمؿ يقضمٌف اًمذي آؾمتٕمداد وسملم اًمٗمريْم٦م

روهنؿ  .شسمٙمقره٤م ذم ُٕمتل سمقرك»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سمٛمثؾ -ُمثالً – ُيَذيمِّ

 يمم اًمنمع، ظمالف وهذا اًمٚمٞمؾ، ٟمّمػ إمم اًمٚمٞمؾ يًٝمرون اًمٓمالب أيمثر ومتجد 
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 صمؿ سمٕمده٤م، احلدي٨م وقمـ اًمٕمِم٤مء، صالة ىمٌؾ اًمٜمقم قمـ: اًمًالم قمٚمٞمف هنٞمف ُمـ شمٕمٚمؿ

 اًمٜمٝم٤مر ذم أنٗمًٝمؿ يْمٜمقن إُم٤م اًمٗمجر، ًمّمالة يًتٞم٘مٔمقن وٓ اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد يٜم٤مُمقن

 .سم٤مجلقاز ومٞمٗمتقهنؿ

 اًمذي اًمٕمٚمؿ هذا ُم٤م: يٕمٜمل اًمٗمتقى، هذه عمثؾ ضورة هٜم٤مك ًمٞمس: أوًٓ 

 وًمق طمتك اًمنمقمل، اًمٕمٚمؿ هق ًمٞمس اًمٜمج٤مح، ؾمٌٞمؾ ذم ضمٝمقدهؿ وي٘مدُمقن يتدارؾمقٟمف

 قمغم شمٕمٚمٞم٘مل ذم ىمٚم٧م يمم ًمإلومٓم٤مر، أنٗمًٝمؿ يٕمروقا  أن جيقز ومال اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ يم٤من

 اًمًقل هن٤مي٦م» قمغم وشمٕمٚمٞم٘م٤مشمف اًمُٖممري قمغم ردي ذم شاًمًالم قمٌد سمـ اًمٕمز رؾم٤مًم٦م»

 ..شأطم٤مدي٨م ختري٩م

 يم٤مًمذي وٕمٗمٝم٤م، أو صحتٝم٤م سمٞم٤من دون إطم٤مدي٨م سمتخري٩م ُيْٕمٜمَك اًمذي: ىمٚم٧م 

 ومم اًمٖم٤مي٦م، هق واًمْمٕمٞمػ اًمّمحٞمح وُمٕمروم٦م وؾمٞمٚم٦م، وم٤مًمتخري٩م يّمكم، وٓ يتقو٠م

 .اعمرشم٦ٌم سمٞم٤من ُمٕمف ُيْٗمؽَمض ل يم٤من إذا اًمتخري٩م وم٤مئدة

 .وضمؾ قمز هلل ًمٞم٧ًم يم٤مٟم٧م إذا يدرؾمقهن٤م، اًمتل اًمٕمٚمقم هذه وم٤مئدة ُم٤م يمذًمؽ

 ذم يٗمٓمر أن ذقمٞم٤مً  قمٚممً  يم٤من ًمق طمتك اًمٕمٚمؿ ًمٓم٤مًم٥م جيقز ٓ: اًم٘مقل ظمالص٦م

 اًمّمٞم٤مم أوٜم٤مه إذا إٓ ذيمرٟم٤مه٤م، اًمتل إُمقر هذه سمٛمالطمٔم٦م آقمتٜم٤مء سمٕمد إٓ رُمْم٤من،

 .ذًمؽ ًمف ومٚمٞمس وإٓ ُيْٗمٓمِر ومحٞمٜمئذٍ  ٟمٗمًف، قمغم وظم٤مف

 . (:.67 :.9/   51/   واًمٜمقر اهلدى) 

 افتايل افققم صؿس ؽروب ظـد إٓ يستقؼظ ومل افػجر كام رجؾ

 همروب قمٜمد إٓ يًتٞم٘مظ ل اًمٗمجر، ُمـ ٟم٤مم رضمالً  أن طمدث يمذًمؽ: ُمداظمٚم٦م

 ..اًمث٤مين اًمٞمقم ؿمٛمس

 ٓ؟ وإٓ اًمٚمٞمؾ ذم اًمٜمٞم٦م سَمٞم٧َّم هق: اًمِمٞمخ

 اًمٞمقم همروب ذم إٓ يًتٞم٘مظ ومٚمؿ اًمٗمجر، سمٕمد ٟم٤مم هق ؿمٞمخ، ي٤م قمٗمقاً : ُمداظمٚم٦م

 .يممن إول ًمٚمٞمقم اًمث٤مين اًمٞمقم اًمث٤مين،
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 .هذا ٟم٤مم ؾم٤مقم٦م يمؿ: يٕمٜمل آه: اًمِمٞمخ

 اًمٞمقم ومجر قمٚمٞمف أتك صمؿ وقمنميـ، أرسمٕم٦م اًمٗمجر إمم اًمٗمجر ُمـ يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .ٟم٤مئمً  وم٤مؾمتٛمر يٜمق، ول اًمث٤مين

 .يٕمٞمد ٓزم: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .ي٘ميض ٓزم: اًمِمٞمخ

 .ي٘ميض ٓزم: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 ؟-ُمثالً – ؿمٞمخ ي٤م ذط اًمٜمٞم٦م ٕن: ُمداظمٚم٦م

 .يمذًمؽ هق ـمٌٕم٤ًم،: اًمِمٞمخ

 (  11 :38 :15/ 162/واًمٜمقر اهلدى)

  افؾقؾ مـ يقمقا رمضان صقام كقة تبققت

  رُمْم٤من؟ ذم ًمٞمٚم٦م يمؾ اًمّمٞم٤مم ٟمٞم٦م شمٌٞمٞم٧م يٚمزم هؾ: افسائؾ 

 . واهلل إيف: افشقخ

 ( 11 :11: 59/   425/  واًمٜمقر اهلدى)

 افباؿل؟ صقام أجر مـ ُيـْحَرم رمضان يف يقماً  ُيْػطِر مـ هؾ

 اًم٤ٌمىمل؟ صٞم٤مم أضمر ُمـ حيرم رُمْم٤من ذم يقُم٤مً  يٗمٓمر ُمـ هؾ :اًم٤ًمئؾ

 :اصمٜملم أُمريـ ُمـ اٟمٓمالىم٤مً  يٙمقن اجلقاب: اًمِمٞمخ
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ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف: إول ةٍ  ُِمْثَ٘م٤مَل  َيْٕمَٛمْؾ  وَمَٛم ـْ ﴿ [7:اًمزًمزًم٦م] ﴾َيَره ظَمػْمًا  َذرَّ  َيْٕمَٛمْؾ  َوَُم

ةٍ  ُِمْثَ٘م٤مَل  ا  َذرَّ  .[8:اًمزًمزًم٦م] ﴾َيَره َذًّ

 وص٤مم رُمْم٤من ُمـ يقُم٤مً  أومٓمر ُمـ أن قمغم دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م ًمٞمس أنف: اًمث٤مين وإُمر

 قمٜمدٟم٤م دًمٞمؾ ٓ إن٤مم، رب قمٜمد ُم٘مٌقل همػم يٙمقن اًمّمٞم٤مم هذا أن رُمْم٤من، أج٤مم ؾم٤مئر

ـْ ﴿: أي٦م قمغم طمٞمٜمذاك ومٜمٕمتٛمد اًمدًمٞمؾ هذا ُمثؾ يقضمد ل وإذ هذا، قمغم  َيْٕمَٛمْؾ  وَمَٛم

ةٍ  ُِمْثَ٘م٤مَل  ـْ ﴿[ 7:اًمزًمزًم٦م] ﴾َيَره ظَمػْمًا  َذرَّ ةٍ  ُِمْثَ٘م٤مَل  َيْٕمَٛمْؾ  َوَُم ا  َذرَّ  وهق[ 8:اًمزًمزًم٦م] ﴾َيَره َذًّ

ءً  ؾمُٞمج٤مزى  يٖمٗمر أن إٓ ًمٞمقُمف، إومٓم٤مره قمغم ؾمٞمئ٤مً  قم٘م٤مسم٤مً  ويٕم٤مىم٥م صٞم٤مُمف قمغم طمًٜم٤م ضمزا

َ  إِنَّ ﴿: ىمقًمف ذم قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص اهلل ُمِمٞمئ٦م قمٛمقم حت٧م داظمؾ ومٝمذا ًمف، اهلل  ٓ اّللَّ

كَ  َأنْ  َيْٖمِٗمرُ  ـْ  َذًمَِؽ  ُدونَ  َُم٤م َوَيْٖمِٗمرُ  سمِفِ  ُينْمَ َ
ِ
 .[58:اًمٜم٤ًمء] ﴾َيَِم٤مءُ  عم

 وهذا ُمتٕمٛمدًا، قم٤مُمداً  رُمْم٤من ُمـ يقُم٤مً  أومٓمر أنف هق اًم٤ًمئؾ ىمّمد يم٤من إذا هذا 

ر رُمْم٤من، ُمـ ًمٞمقم اإلومٓم٤مر  وقمغم اعمٜم٤مسمر رؤوس قمغم طمدي٨م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٛمثؾ ُيَذيمِّ

 َيْ٘مِْمف ل نرُمْم٤م ُمـ يقُم٤مً  أومٓمر ُمـ»: ىم٤مل ط اًمٜمٌل سم٠من يزقمٛمقن اعمج٤مًمس رؤوس

 همػم هلل واحلٛمد هق: أىمقل أن زم جيقز ًمٕمٚمف طمدي٨م هذا شص٤مُمف وإن اًمدهر صقم

 صحٞمح: همػم إٟمف: هلل واحلٛمد أىمقل أن جيقز أدري ُم٤م ًمٙمـ ذًمؽ، أقمٚمؿ ٕين صحٞمح:

 اؾمتٓم٤مع ُم٤م يمٚمف اًمدهر ص٤مم ًمق سم٠منف وي٤ٌمًمغ رُمْم٤من، ذم اعمٗمٓمر قم٘مقسم٦م جيًؿ ٕنف ذًمؽ

ض أن  .أومٓمره اًمذي اًمٞمقم ذًمؽ صقم ومْمؾ ُمـ وم٤مشمف ُم٤م ُيَٕمقِّ

 ُمتٕمٚم٘م٤مً  يم٤من وإن اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هذه ذم ِذيْمره ُمٝمؿ رء إمم سم٤مإلو٤موم٦م هذا، أىمقل

 يمم اخلٛم٦ًم اإلؾمالم أريم٤من ُمـ ريمـ.. اخلٛم٦ًم إريم٤من ُمـ ريمـ هل اًمتل سم٤مًمّمالة

 اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٕمٌد قمٚمٞمف حي٤مؾم٥م ُم٤م أول»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ًم٘مد: شمٕمٚمٛمقن

 وهٜم٤م – عمالئٙمتف وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل ٟم٘مّم٧م وإن وأنجح، أومٚمح وم٘مد مت٧م وم٢من اًمّمالة،

عشمَ  ُمـ ًمٕمٌدي هؾ اٟمٔمروا – اًمِم٤مهد  .شومريْمتف سمف ًمف ومُتتِّٛمقا  َٓمقُّ

ر إذا اعمًٚمؿ أن: يٕمٜمل  ط أنف ىُمدِّ  أووح ىمد ذًمؽ ُمـ وم٤معمخرج ُم٤م، صالة ذم وَمرَّ

 طمتك اًمٜمقاومؾ: ُمـ ُيْٙمثِر أن.. اًمتٓمقع ُمـ يٙمثر أن: وهق اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ؾمٌٞمٚمف

ض اهلل، ًم٘م٤مء يقم حل٤ًمسمف اعمتقومرة أضمقره٤م ُمـ يٕمقض  اعمتقومرة إضمقر هذه ُمـ ُيَٕمقِّ
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 .أو٤مقمٝم٤م اًمتل اًمّمالة أضمر ُمـ وم٤مشمف ُم٤م سمديؾ ًمٚمٜمقاومؾ صالشمف سم٥ًٌم

 أومٓمر ُمـ أن اًمّمحٞمح، احلدي٨م هذا ُمـ اىمت٤ٌمؾم٤مً : ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع اًمقزان قمغم

 إومٓم٤مره أضمر ُمـ وم٤مشمف ُم٤م ًمف يٕمقض طمتك اًمتٓمقع: ُمـ ُيْٙمثِر أن ومٕمٚمٞمف رُمْم٤من ُمـ يقُم٤مً 

: وُمتٜم٤مً  ؾمٜمداً  وٕمٞمػ هق آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر احلدي٨م هذا إن: ٟم٘مقل هٜم٤م ومٛمـ اًمٞمقم، ًمذًمؽ

 ُم٤ٌمًمٖم٦م، هذه شص٤مُمف وإن اًمدهر صقم ي٘مْمف ل قمذر سمٖمػم رُمْم٤من ُمـ يقُم٤مً  أومٓمر ُمـ»

 .يّمح ٓ وٕمٞمػ احلدي٨م أن واحلٛمد

 ( 11 :11: 36/   291/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11 :16: 37/   291/  واًمٜمقر اهلدى) 

 خؾؾ ذفؽ ظـ ؾـتج آخر بؾد إػ بؾد مـ رمضان يف اكتؼؾ مـ

 فف؟ بافـسبة افصقم أيام ظدد يف

 ُمثالً  ٕنف إؿمٙم٤مل: هٜم٤مك اًمقاىمٕمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ: اًمّمٞم٤مم ًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم: مداخؾة

ئر ذم قمٜمدٟم٤م اًمقاىمع يقًُم٤م، وقمنميـ شمًٕم٦م اًمِمٝمر يٙمقن قمٜمدُم٤م  اًمًٕمقدي٦م قم٤مدةً  أنف اجلزا

ئر ُمع اًمّمقم يٌتدئ وم٤مًمذي سمٞمقم ىمٌٚمٜم٤م يّمقُمقن  ًمٞمٕمتٛمر يذه٥م صمؿ ـمٌٕم٤مً  سمالده ذم اجلزا

 ..ضمداً  يمثػم وهذا

 ..اًمّمقم يٌتدئ يمٞمػ؟: اًمِمٞمخ

 يذه٥م صمؿ اجلزائر، ُمع اًمّمٞم٤مم ومٞمٌدأ اجلزائر ذم ُم٘مٞممً  يم٤من ٕنف سمالده: ُمع: ُمداظمٚم٦م

 اًمًٕمقدي٦م ذم وهق اًمٕمٞمد ومٞمدريمف ضمدًا، يمثػم وهذا رُمْم٤من ُمـ إواظمر اًمٕمنم ذم ًمٞمٕمتٛمر

 .ُيـَحؾ يمٞمػ أدري ٓ اإلؿمٙم٤مل ومٝمذا يقًُم٤م، وقمنميـ صممٟمٞم٦م ص٤مم ىمد ٟمٗمًف ومٞمجد

 ومٗمل صمالصملم، ويقضمد وقمنميـ شمًٕم٦م يقضمد يقًُم٤م، وقمنميـ صممٟمٞم٦م يقضمد ٓ: اًمِمٞمخ

 ومٝمق ًمٚمجزائري سم٤مًمٜم٦ًٌم واًمٕمنميـ اًمت٤مؾمع اًمٞمقم ذم ُيَٕمٞمِّد اًمذي اًمٌٚمد ذم سم٘مل إذا احل٤مًم٦م هذه

 سمٚمده طم٥ًم خيتٛمف ومٝمق سمٚمده، ذم اسمتدأه أنف دام ومم يم٤مُماًل، اًمِمٝمر يّمؿ ل ٕنف يّمقم: أن قمٚمٞمف
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 .صمالصملم يّمقم ٓ ومٝمق صمالصملم ص٤مُم٧م سمٚمده إذا أُم٤م وقمنميـ، شمًٕم٦م إمم

ئر إمم ورضمع اًمًٕمقدي٦م ذم اًمّمقم اسمتدأ: ُمثالً  اًمٕمٙمس، يم٤من وإذا: ُمداظمٚم٦م  اجلزا

 .يقُم٤مً  وصمالصملم واطمداً  يّمقم ىمد ٟمٗمًف جيد ىمد

 ..اجلقاب ٟمٗمس: اًمِمٞمخ

 ..شيٗمٓمرون يقم وومٓمريمؿ يّمقُمقن يقم صقُمٙمؿ»

 يٗمٓمر أومٓمرت ومٞمٝم٤م هق اًمتل اًمٌٚمد ًمق أنف: اعمقـمـ هذا ذم ومتقى أذيمر: ُمداظمٚم٦م

 وأن رأجٙمؿ؟ ومم اًمٞمقم، هذا وي٘ميض ُمٕمٝمؿ ويٙمقن اًمٕمٞمد، سمّمالة حئمك طمتك ُمٕمٝمؿ

 يٗمٓمر سم٠منف أضم٧ٌم ومٝمٜم٤مك وقمنميـ، اًمتًٕم٦م ىم٤ٌمًم٦م هق اًمذي يّمقُمف أن ُمٜمؽ ؾمٛمٕم٧م أن٤م

 وي٘ميض ُمٕمٝمؿ اًمٕمٞمد سمّمالة حئمك طمتك ومٞمٝم٤م هق اًمذي اًمٌٚمد ُمع وقمنميـ اًمت٤مؾمع يقم

 .اًمٞمقم هذا

 ُم٤م اعمتٕمٛمد اإلومٓم٤مر ٕن زم: يٌدو ُم٤م أن ًمٙمـ وضمف ًمف هذا يٙمقن رسمم: اًمِمٞمخ

 اًمٕمٞمد يّمكم أنف: قمٗمقاً .. ًمف سم٤مًمٜم٦ًٌم يقم صم٤مين يّمقم أن ًمٚمٕمٞمد سم٤مًمٜم٦ًٌم وسم٢مُمٙم٤مٟمف يّمح،

 .يقم صم٤مين

 ( 11: 53 :17/ 772/واًمٜمقر اهلدى) 

 (  11: 56 :41/ 772/واًمٜمقر اهلدى) 

 افعذاب ظـف خيػػ رمضان يف ادقت هؾ

 ُمثؾ؟ اًمٕمذاب قمٜمف خيٗمػ رُمْم٤من ذم اعمٞم٧م هؾ: ُمداظمٚم٦م

 .أقمٚمؿ اهلل. هذا ذم سمٞم٤من قمٜمدٟم٤م ُم٤م: اًمِمٞمخ

 اًمٜم٤مر؟ أبقاب شُمٖمٚمؼ: ُمداظمٚم٦م



 337 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف رُمْم٤من

 إمم حيت٤مج هذا اًمٕمذاب، اعمٞم٧م قمـ ُيـَخّٗمػ ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس هذا ًمٙمـ. ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ. ٟمص

  (11 :13: 45/   137/  واًمٜمقر اهلدى) 





 املطالع اختالف





 363 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اظمتالف اعمٓم٤مًمع

 ظؾقـا ُؽؿ إذا يقًما ثلثغ صعبان إمتام

 ش.ص٤مئم أصٌح ىمؽم أو همٞمؿ ُمٓمٚمٕمف دون طم٤مل إذا قمٛمر اسمـ يم٤من: »طمدي٨م»

 . صحٞمح

 إذا اطمتٞم٤مـم٤م اًمثالصملم ًمٞمٚم٦م صقم وضمقب قمغم إثر هبذا اعمّمٜمػ اؾمتدل (:تـبقف)

 يٕمٜمك ـ احلدي٨م راوى هق قمٛمر واسمـ»: وىم٤مل. ىمؽم أو همٞمؿ اهلالل رؤي٦م دون طم٤مل

 .شًمف شمٗمًػم سمف وقمٛمٚمف ـ اعمت٘مدم

 وٞم٘مقا » سمـ شًمف وم٤مىمدروا»: إًمٞمف اعمِم٤مر احلدي٨م رم ىمقًمف ومن ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مء: ىمٚم٧م 

 .شيقُم٤م وقمنميـ شمًٕم٦م ؿمٕم٤ٌمن حي٥ًم سم٠من وذًمؽ اًمٕمدة ًمف

 :أُمقر ذًمؽ يٜم٤مذم: ىمٚم٧م

 قمدة وم٠ميمٛمٚمقا  قمٚمٞمٙمؿ همؿ وم٢من»: طمدي٨م ىمٌؾ اعمت٘مدم هريرة أبك طمدي٨م رم أن: إول

 .هٜم٤مك ذيمرهؿ ؾمٌؼ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ آظمريـ مج٤مقم٦م طمدي٨م رم ويمذًمؽ ش،صمالصملم ؿمٕم٤ٌمن

 قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ شم٘مدم وم٘مد أجْم٤م ط ًمٗمٕمٚمف خم٤مًمػ هذا قمٛمر اسمـ ومٕمؾ أن: اًمث٤مٟمك

 .شص٤مم صمؿ يقُم٤م صمالصملم قمد قمٚمٞمف همؿ وم٢من ،رُمْم٤من ًمرؤي٦م يّمقم صمؿ»: قمٜمٝم٤م اهلل رى

 ُمـ يقُم٤م أصقم ٕن»: ىم٤مًم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد رواه ُم٤م وأُم٤م 

 ،يًؿ ل رضمؾ ومٞمف ،ؾمٜمده يّمح ومال شرُمْم٤من ُمـ يقُم٤م أومٓمر أن ُمـ إمم أطم٥م ؿمٕم٤ٌمن

 ش362 ـ 2/364» أمحد ُمًٜمد رم شُمقؾمك أبك سمـ اهلل قمٌد» سمـ ُمًٛمك ضم٤مء ىمد ًمٙمـ

 .يم٤محلٜمٗمٞم٦م سمف إظمذ فًمزُم سمراويتف ٓ اًمراوى سمرأى اًمٕمؼمة: ىم٤مل ومٛمـ، صحٞمح وؾمٜمده

 ([915) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 فؾـاس ادقاؾؼة وافػطر افصقام ثبقت يف يعتز

 شمٗمٓمرون، يقم واًمٗمٓمر شمّمقُمقن، يقم اًمّمقم[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .ششمْمحقن يقم وإوحك



 366 اظمتالف اعمٓم٤مًمع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أهؾ سمٕمض وومن» :احلدي٨م قم٘م٥م اًمؽمُمذي ىم٤مل:  احلدي٨م وم٘مف :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

. شاًمٜم٤مس وقمٔمؿ اجلمقم٦م ُمع واًمٗمٓمر اًمّمقم هذا ُمٕمٜمك إٟمم: وم٘م٤مل احلدي٨م، هذا اًمٕمٚمؿ

 اًمٕمٞمد صمٌقت ذم يٕمتؼم أنف قمغم دًمٞمؾ ومٞمفش: »76/  6» شاًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين وىم٤مل

 همػمه، ُمقاوم٘م٦م قمٚمٞمف جي٥م سم٤مًمرؤي٦م اًمٕمٞمد يقم سمٛمٕمروم٦م اعمتٗمرد وأن ًمٚمٜم٤مس، اعمقاوم٘م٦م

 رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ هذا ُمٕمٜمك وذيمر .شوإوحٞم٦م واإلومٓم٤مر اًمّمالة ذم طمٙمٛمٝمؿ ويٚمزُمف

 ُمـ إن ي٘مقل ُمـ قمغم اًمرد ومٞمف: وىمٞمؾ» :وىم٤مل ،ش635/  1» شاًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اهلل

 يٕمٚمؿ، ل ُمـ دون ويٗمٓمر، يّمقم أن ًمف ضم٤مز اعمٜم٤مزل طم٤ًمب سمت٘مدير اًم٘مٛمر ـمٚمقع قمرف

 هذا يٙمقن ٓ أنف سمِمٝم٤مدشمف اًم٘م٤مض حيٙمؿ ول اهلالل رأى إذا اًمقاطمد اًمِم٤مهد إن: وىمٞمؾ

 شُم٤مضمف اسمـ قمغم طم٤مؿمٞمتف» ذم اًمًٜمدي احلًـ أبق وىم٤مل .شًمٚمٜم٤مس يٙمـ ل يمم صقُم٤م، ًمف

 ًمٞمس إُمقر هذه أن ُمٕمٜم٤مه أن واًمٔم٤مهر» :اًمؽمُمذي قمٜمد هريرة أيب طمدي٨م ذيمر أن سمٕمد

 وجي٥م واجلمقم٦م، اإلُم٤مم إمم ومٞمٝم٤م إُمر سمؾ ومٞمٝم٤م، اًمتٗمرد هلؿ وًمٞمس دظمؾ، ومٞمٝم٤م ًممطم٤مد

 اإلُم٤مم ورد اهلالل، أطمد رأى وم٢مذا هذا، وقمغم واجلمقم٦م، ًمإلُم٤مم اشم٤ٌمقمٝمؿ أطم٤مد قمغم

 اجلمقم٦م يتٌع أن قمٚمٞمف وجي٥م إُمقر، هذه ُمـ رء طم٘مف ذم يث٧ٌم ٓ أن يٜمٌٖمل ؿمٝم٤مدشمف

  .شذًمؽ ذم

 ُمنوق قمغم سمف قم٤مئِم٦م اطمتج٤مج وي١ميده احلدي٨م، ُمـ اعمت٤ٌمدر هق اعمٕمٜمك وهذا: ىمٚم٧م

 وأن سمرأجف قمؼمة ٓ أنف ًمف ومٌٞمٜم٧م اًمٜمحر، يقم يٙمقن أن ظمِمٞم٦م قمروم٦م يقم صٞم٤مم ُمـ اُمتٜمع طملم

 .شاًمٜم٤مس يٗمٓمر يقم واًمٗمٓمر اًمٜم٤مس، يٜمحر يقم اًمٜمحر» :وم٘م٤مًم٧م اجلمقم٦م اشم٤ٌمع قمٚمٞمف

 اًمٜم٤مس دمٛمٞمع هم٤مي٤مهت٤م ُمـ اًمتل اًمًٛمح٦م سم٤مًمنميٕم٦م اًمالئؼ هق وهذا: ىمٚم٧م 

 شمٕمتؼم ومال اًمٗمردي٦م، أراء ُمـ مجٕمٝمؿ يٗمرق ُم٤م يمؾ قمـ وإسمٕم٤مدهؿ صٗمقومٝمؿ، وشمقطمٞمد

سم٤م يم٤من وًمق - اًمٗمرد رأي اًمنميٕم٦م  يم٤مًمّمقم مج٤مقمٞم٦م قم٤ٌمدة ذم - ٟمٔمره وضمٝم٦م ذم صقا

 سمٕمْمٝمؿ يّمكم يم٤من قمٜمٝمؿ اهلل رض اًمّمح٤مسم٦م أن شمرى أٓ اجلمقم٦م، وصالة واًمتٕمٌٞمد

 ٟمقاىمض ُمـ اًمدم وظمروج واًمٕمْمق اعمرأة ُمس أن يرى ُمـ وومٞمٝمؿ سمٕمض وراء

 ومٚمؿ ي٘مٍم، ُمـ وُمٜمٝمؿ اًمًٗمر، ذم يتؿ ُمـ وُمٜمٝمؿ ذًمؽ، يرى ٓ ُمـ وُمٜمٝمؿ اًمقوقء،

 اًمقاطمد، اإلُم٤مم وراء اًمّمالة ذم آضمتمع ُمـ ًمٞمٛمٜمٕمٝمؿ وهمػمه هذا اظمتالومٝمؿ يٙمـ

 سمٕمض ذم آظمتالف ُمـ ذ اًمديـ ذم اًمتٗمرق سم٠من ًمٕمٚمٛمٝمؿ وذًمؽ هب٤م، وآقمتداد



 361 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اظمتالف اعمٓم٤مًمع

 اإلُم٤مم ًمرأى اعمخ٤مًمػ سم٤مًمرأي اإلقمتداد قمدم ذم سمٌٕمْمٝمؿ إُمر سمٚمغ وًم٘مد أراء،

 اعمجتٛمع ذًمؽ ذم إـمالىم٤م سمرأجف اًمٕمٛمؾ شمرك طمد إمم يمٛمٜمك، إيمؼم اعمجتٛمع ذم إقمٔمؿ

را  قمثمن أن ش117/  3» داود أبق ومروى سمرأجف، اًمٕمٛمؾ سم٥ًٌم اًمنم ُمـ يٜمت٩م ىمد مم٤م ومرا

 ُمع صٚمٞم٧م: قمٚمٞمف ُمٜمٙمرا  ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وم٘م٤مل أرسمٕم٤م، سمٛمٜمك صغم قمٜمف اهلل رض

 ُمـ صدرا قمثمن وُمع ريمٕمتلم، قمٛمر وُمع ريمٕمتلم، سمٙمر أيب وُمع ريمٕمتلم، ط اًمٜمٌل

 ريمٕمتلم ريمٕم٤مت أرسمع ُمـ زم أن ومٚمقددت اًمٓمرق سمٙمؿ شمٗمرىم٧م صمؿ أمتٝم٤م، صمؿ إُم٤مرشمف

 صٚمٞم٧م صمؿ قمثمن قمغم قم٧ٌم: ًمف وم٘مٞمؾ! أرسمٕم٤م صغم ُمًٕمقد اسمـ إن صمؿ ُمت٘مٌٚمتلم،

 قمـ هذا ٟمحق ش344/  4» أمحد وروى. صحٞمح وؾمٜمده. ذ اخلالف: ىم٤مل !؟أرسمٕم٤م

 أوئلؽ اعمذيمقر إثر وذم احلدي٨م هذا ذم ومٚمٞمت٠مُمؾ .أمجٕملم قمٜمٝمؿ اهلل رض ذر أيب

 وظم٤مص٦م اعم٤ًمضمد، أئٛم٦م سمٌٕمض ي٘متدون وٓ صٚمقاهتؿ، ذم يتٗمرىمقن يزاًمقن ٓ اًمذيـ

 اًمذيـ أوئلؽ وسمٕمض! ُمذهٌٝمؿ ظمالف قمغم يمقهنؿ سمحج٦م رُمْم٤من، ذم اًمقشمر صالة ذم

 مج٤مقم٦م قمـ ُمت٠مظمرا  أو ُمت٘مدُم٤م وطمده ويٗمٓمر يّمقم ممـ سم٤مًمٗمٚمؽ، اًمٕمٚمؿ يدقمقن

 ومٞمم مجٞمٕم٤م ه١مٓء ومٚمٞمت٠مُمؾ قمٜمٝمؿ، سم٤مخلروج ُم٤ٌمل همػم وقمٚمٛمف، سمرأجف ُمٕمتدا اعمًٚمٛملم،

 ومٞمٙمقٟمقا  وهمرور، ضمٝمؾ ُمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم ح٤م ؿمٗم٤مء جيدون ًمٕمٚمٝمؿ اًمٕمٚمؿ، ُمـ ذيمرٟم٤مه

  .اجلمقم٦م ُمع اهلل يد وم٢من اعمًٚمٛملم إظمقاهنؿ ُمع واطمدا صٗم٤م

 (554-551/ 3/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادطافع واختلف افصقام

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 :شعاعمٓم٤مًم اظمتالف» وُمـ 

 :ُمذاه٥م صمالصم٦م اعم١مًمػ ذيمر اًمٕمٜمقان هذا حت٧م

: ط ىمقًمف ًمٕمٛمقم اعمٓم٤مًمع سم٤مظمتالف قمؼمة ٓ أنف اجلٛمٝمقر ُمذه٥م: إول

 ش.ًمرؤيتف وأومٓمروا ًمرؤيتف صقُمقا »

 .وهمػمه هريرة أيب قمـ ـمرق ُمـ 916ش اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم خمرج وهق قمٚمٞمف ُمتٗمؼ



 365 اظمتالف اعمٓم٤مًمع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اسمـ سمحدي٨م هلؿ واطمت٩م... همػمهؿ رؤي٦م يٚمزُمٝمؿ وٓ رؤيتٝمؿ سمٚمد ًمٙمؾ أن: اًمث٤مين

 .وهمػمه ُمًٚمؿ قمٜمد قم٤ٌمس

 .ؾمٛمتٝم٤م قمغم اًمتل اجلٝم٤مت ُمـ هب٤م يتّمؾ وُم٤م اًمرؤي٦م سمٚمد أهؾ ًمزوم: اًمث٤مًم٨م

   :سم٘مقًمف قمٚمٞمف ُمٕمٚم٘م٤م إظمػم اعمذه٥م هذا اعم١مًمػ واظمت٤مر

 ش.اًمقاىمع ُمع ويتٗمؼ اعمِم٤مهد هق هذا» 

 ومٚمٞمس ًمٚمقاىمع ُمقاومؼ ُمِم٤مهد أنف صح ان ٕنف همري٥م قمجٞم٥م يمالم وهذا: ىمٚم٧م

 طمدود هل٤م ًمٞمس ٟمًٌٞم٦م أُمقر - يم٤معمٓم٤مًمع - اجلٝم٤مت وٕن أوٓ ًمٚمنمع ُمقاومؼ أنف ومٞمف

 .صم٤مٟمٞم٤م قمٜمده٤م وي٘مٗمقا  يتٌٞمٜمقه٤م أن ًمٚمٜم٤مس يٛمٙمـ ُم٤مدي٦م

 وأن اًمِم٤مذ اًمرأي هذا اظمتٞم٤مر قمغم اعم١مًمػ محؾ اًمذي ُم٤م أدري ٓ - واهلل - وأن٤م

 ذيمره يمم اجلٛمٝمقر ُمذه٥م أنف وسمخ٤مص٦م اًمّمحٞمح احلدي٨م سمٕمٛمقم إظمذ قمـ يٕمرض

 ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ُمثؾ اعمح٘م٘ملم اًمٕمٚممء ُمـ يمثػم اظمت٤مره وىمد ٟمٗمًف هق

 اًمروو٦م» ذم ظم٤من طمًـ وصديؼش إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم واًمِمقيم٤مين 64 اعمجٚمد اًمٗمت٤موى

 طمدي٨م يٕم٤مروف وٓ ؾمقاه يّمح ٓ اًمذي احلؼ ومٝمق وهمػمه 664 - 665/  3ش اًمٜمدي٦م

 اسمـ طمدي٨م إن: ي٘م٤مل أن إىمقى وًمٕمؾ اهلل رمحف ٤ميناًمِمقيم ذيمره٤م ُٕمقر قم٤ٌمس اسمـ

 سمٚمد ذم اهلالل رأوا أهنؿ رُمْم٤من أثٜم٤مء ذم سمٚمٖمف صمؿ سمٚمده رؤي٦م قمغم ص٤مم ومٞمٛمـ ورد قم٤ٌمس

 أو صمالصملم يٙمٛمٚمقا  طمتك سمٚمده أهؾ ُمع اًمّمٞم٤مم ذم يًتٛمر احل٤مًم٦م هذه ومٗمل سمٞمقم ىمٌٚمف آظمر

 قمٛمقُمف قمغم وهمػمه هريرة أيب طمدي٨م ويٌ٘مك اإلؿمٙم٤مل يزول وسمذًمؽ. هالهلؿ يروا

 يمم أصال ُم٤ًموم٦م حتديد همػم ُمـ إىمٚمٞمؿ أو سمٚمد أي ُمـ اهلالل رؤي٦م سمٚمٖمف ُمـ يمؾ يِمٛمؾ

 ُمٕمٚمقم ـه يمم ًمٚمٖم٤مي٦م اًمٞمقم ُمتٞمن أُمر وهذا 347/  64ش اًمٗمت٤موى» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل

 اهلل ؿم٤مء إن واىمٕمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م دمٕمٚمف طمتك اإلؾمالُمٞم٦م اًمدول اهتمم ُمـ ؿمٞمئ٤م يتٓمٚم٥م وًمٙمٜمف

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 أن دوًم٦م يمؾ ؿمٕم٥م قمغم أرى وم٢مين ذًمؽ قمغم اإلؾمالُمٞم٦م اًمدول دمتٛمع أن وإمم

 ممـ همػمه٤م ُمع وسمٕمْمٝمؿ ُمٕمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ومٞمّمقم ٟمٗمًف قمغم يٜم٘مًؿ وٓ دوًمتف ُمع يّمقم

 اًمِمٕم٥م ذم اخلالف دائرة شمقؾمٞمع ُمـ ذًمؽ ذم ح٤م شم٠مظمرت أو صٞم٤مُمٝم٤م ذم شم٘مدُم٧م



 364 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اظمتالف اعمٓم٤مًمع

 .اعمًتٕم٤من واهلل. ؾمٜملم سمْمع ُمٜمذ اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول سمٕمض ذم وىمع يمم اًمقاطمد

 ([197) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 وحده  اهللل رأى مـ حؽؿ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 :وطمده اهلالل رأى ُمـ وُمـ

 هالل أبٍم ُمـ أن قمغم اًمٗم٘مف أئٛم٦م واشمٗم٘م٧م: »ىم٤مل اجل٤مٟمٌل اًمٕمٜمقان هذا وحت٧م

 ش.يّمقم أن - وطمده اًمّمقم

 ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ذيمره شمٗمّمٞمؾ ومٞمف سمؾ إـمالىمف قمغم ًمٞمس هذا: وم٠مىمقل

 ومٝمؾ وطمده اًمٗمٓمر هالل أو وطمده اًمّمقم هالل رأى إذا: »335/  64 وم٘م٤مل ًمف ومتقى

 ُمع إٓ يٗمٓمر وٓ يّمقم ٓ أم ٟمٗمًف؟ سمرؤي٦م يٗمٓمر أو ٟمٗمًف سمرؤي٦م يّمقم أن قمٚمٞمف

 ش.أمحد قمـ رواي٤مت صمالث هل أىمقال صمالصم٦م قمغم اًمٜم٤مس؟

 يّمقم: واًمث٤مًم٨م: »ىمقًمف وهق احلدي٨م واومؼ ُم٤م ُمٜمٝم٤م ذيمره هيٛمٜم٤م واًمذي ذيمره٤م صمؿ

 يقم صقُمٙمؿ: »ط اًمٜمٌل ًم٘مقل إىمقال أفمٝمر وهذا اًمٜم٤مس ُمع ويٗمٓمر اًمٜم٤مس ُمع

: وىم٤مل اًمؽمُمذي رواهش. شمْمحقن يقم وأوح٤ميمؿ شمٗمٓمرون يقم وومٓمريمؿ شمّمقُمقن

 .همري٥م طمًـ

 واًمٗمٓمر اًمّمقم هذا ُمٕمٜمك إٟمم: وم٘م٤مل احلدي٨م هذا اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض وومن: ىم٤مل

 ش.اًمٜم٤مس وقمٔمؿ اجلمقم٦م ُمع

 أيب قمـ ـمرق ُمـ 914ش اإلرواء» و 665ش اًمّمحٞمح٦م» ذم خمرج احلدي٨م وهذا

 .إًمٞمٝم٤م رضمع ؿم٤مء ومٛمـ هريرة



 362 اظمتالف اعمٓم٤مًمع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وم٢مٟمف ص٤مم رآه إذا همػمه ومٞمف ًمٞمس ُمٙم٤من ذم يم٤من ُمـ ًمٙمـ: »337 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل صمؿ

  ش.همػمه هٜم٤مك ًمٞمس

 ([ 199) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 ادطافع اختلف حقل وـؾؿة آخر، جمتؿع مع افصقام

  ومٞمف؟ اعمحٞمط اعمجتٛمع همػم آظمر جمتٛمع ُمع يّمقم اًمقاطمد جيقز :مداخؾة

 . جيقز ٓ ٓ،: اًمِمٞمخ

 . ُمٕمٝمؿ يٕمٞمش اًمذي اعمجتٛمع ذم ُمٕمٝمؿ، يٕمٞمش اًمذي اًمٜم٤مس ُمع يّمقم يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 ًمرؤيتف صقُمقا »: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إصؾ هق: اًمِمٞمخ

 يمٚمٝمؿ اعمًٚمٛمقن يّمقم أن يٕمٜمل وهذا اعمٕمروف، احلدي٨م آظمر إمم شًمرؤيتف وأومٓمروا

 .إىم٤مًمٞمؿ سم٤مظمتالف اًمّمٞم٤مم ذم شم٠مثػم ٓ وأنف واطمد، سمٚمد رؤي٦م قمغم مجٞمٕم٤مً 

 . ومٞمٝم٤م إظمقة ُمٓم٤مًمع وُم٤م ُمٓم٤مًمع، طمٙم٤مي٦م ُم٤م إذاً : مداخلة

 شمقطمٞمف يم٤مٟم٧م ىمٞمد: اعمٓم٤مًمع ىمٞمد أو اعمٓم٤مًمع، يمٚمٛم٦م أن، َٟمُرده اًمذي هذا: اًمِمٞمخ

 اًمٖمرب، ذم وهؿ اًمنمق ذم ُم٤م يٕمٚمٛمقا  أن يٛمٙمٜمٝمؿ ٓ طمٞم٨م يقُمئٍذ، اعمًٚمٛملم فمروف

 . سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس

 .واطمد سمٌٚمد مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛمقن يّمقم أن وم٤مٕصؾ

 وأن ُمدى، أوؾمع قمغم اًمنمقمل احلٙمؿ هذا ًمتٜمٗمٞمذ ُمًتٓمٞمٕملم يٙمقٟمقا  ل يقُمئذٍ  

 . إؾمػ ُمع ُمقاٟمع وضمدت ًمٙمـ اعمٕمرووم٦م، اًمقؾم٤مئؾ وضمدت

 . ديٜمٞم٦م همػم: ُمداظمٚم٦م

ومٝم٤م، أن اإلٟم٤ًمن ُمٚمؽ ذم هل أصٌح٧م أن اعمقاٟمع هذه ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ  ُيٍَمِّ

 . ٟمٕمؿ يٍمومقه٤م، أن ُمٚمٙمٝمؿ ذم يٙمـ ل اًمتل اعمٓم٤مًمع اظمتالف طمٙمؿ ذم أصٌح٧م

 سم٥ًٌم إٓ قمٚمٞمٝمؿ، اعمٗمروض همػم آظمتالف هلذا يمٜمتٞمج٦م آظمتالف وىمع ًمذًمؽ 



 367 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اظمتالف اعمٓم٤مًمع

 .ذٟمقهبؿ

 ٟمرى ٓ ومٜمحـ اًمزُم٤من، ىمديؿ ذم ؿم٠منف يم٤من يمم اًمّمٞم٤مم ذم آظمتالف وىمع 

ق هذا قمغم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م  ذم ًمٞمس ٕنف اًمتٗمرق، ذاك ٟمرى اًمذي اًمقىم٧م ذم اًمَتَٗمرُّ

 جي٥م إٟمف: اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٤ًمئؾ ذم ٟم٘مقل يمم وهذا ُمٜمف، اخلالص اؾمتٓم٤مقمتٝمؿ وذم ُمٚمٙمٝمؿ

 . آؾمتٓم٤مقم٦م طمدود ذم ومٞمٝم٤م واًمتٗم٤مهؿ اًمت٘م٤مرب

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 اًمّمٞم٤مم ُمًتٓم٤مع أن وؾمٕمٝم٤م، إٓ ٟمٗم٤ًمً  اهلل يٙمٚمػ ٓ يًتٓم٤مع ل ومم: اًمِمٞمخ

 ُمٚمؽ ذم هق وإٟمم إومراد ُمٚمؽ -اًمِم٤مهد هٜم٤م- ذم ًمٞمس هذا ًمٙمـ واطمد، سمٚمد سمرؤي٦م

 ُمع اًمزُم٤من ذاك ذم اًمِم٠من هق يمم أن اًمقاىمع إُمر إذ اعمًٞمٓمرة، احل٤ميمٛم٦م اًمدول

 .رؤيتف ُمع سمٚمد يمؾ يّمقم أن طمٞمٜمئذ ومٞمٜمٌٖمل واًم٥ًٌم، اًمٕمٚم٦م اظمتالف

 هل وُم٤م هٜم٤م اًمّمٖمرى هل ُم٤م سم٤مًمّمٖمرى، اًمٙمؼمى اعمٗمًدة دومع سم٤مب ُمـ وذًمؽ 

  اًمٙمؼمى؟

 اًمدوًم٦م أن: اًمٙمؼمى اًمقاىمع، هق يمم ًمقطمده٤م شمّمقم دوًم٦م يمؾ أن اًمّمٖمرى

  يمؼمى، هذه ُم٤مذا؟ هذا اًمٌٕمض، سمٕمْمف قمغم خيتٚمػ اًمقاطمد واًمِمٕم٥م اًمقاطمدة

 سمٚمد ُمع شمّمقُمقا  ٓ: اًمٌٚمد ٕهؾ ُي٘م٤مل سم٤مًمّمٖمرى، اًمٙمؼمى ًمٚمٛمٗمًدة دومٕم٤مً : وًمذًمؽ

 ي٘مع ؾمقف طمتك ُمٜمف، ُمٜمجك ذم يمٜم٤م ٟمحـ اظمتالف، ومٞمف يٙمقن ؾمقف ٕنف آظمر:

... وظمٚمٗمل ؾمٚمٗمل سملم ُمٜمٝم٤م ٓسمد أُمقر ذم -ُمثالً – ي٘مع يمم اًمقاطمد، اًمٌٞم٧م ذم اخلالف

 . واىمع هذا آظمره، وإمم

 جيقز: ُم٤م هذا اًمٌٚمد، ُمع ص٤مم -ُمثالً – أبقه سم٤مًمت٤مزم اًمًٕمقدي٦م قمغم ص٤مم هذا ًمٙمـ

 ُمٗمًدة ورائف ُمـ يؽمشم٥م دام ُم٤م دًمٞمؾ، ًمف ًمٞمس اًمًٕمقدي٦م ُمع ص٤مم اًمذي اًمّمٞم٤مم ٕن

  أن؟ اعم٠ًمخ٦م ووح٧م يمؼمى،

 يمالم أي يقضمد ٓ حل٤مًمف، يّمقم اًمقاطمد ُمٗمًدة يقضمد ٓ أنف ٟمٗمؽمض: ُمداظمٚم٦م

 ..هؾ رء، وٓ ُمٗمًدة وٓ



 368 اظمتالف اعمٓم٤مًمع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 جيقز: ًمؽ ٟم٘مقل قمٚمٛمٜم٤م، قمقدٟم٤م ُم٤م طم٥ًم ًمؽ ؾمٜم٘مقل ٕنف شمٗمؽمض، ٓ: اًمِمٞمخ

 -ُمثالً – اًمِمٝمر هن٤مي٦م ذم سَمٞمْص، طَمْٞمص ؾمٞم٘مع ذًمؽ ُمع ًمٙمـ اؾمتٗمدشمف، اًمذي ومم ومرو٤ًم،

  ُيَٕمٞمِّد؟ ُمـ ُمع هق؟ ُيَٕمٞمِّد يمٞمػ هٜم٤مك، قَمٞمَّدوا هٜم٤م واًمٕمنميـ اًمت٤مؾمع اًمٞمقم ذم

 . هذه هل ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

شمٞمؿ إقممل إٟمم»: ًمذًمؽ: اًمِمٞمخ  يم٤من وم٢من اًمٌٚمد، أهؾ ُمع يّمقم أن ومٕمٚمٞمف شسم٤مخلقا

 ٟم٤مئٌف أو إول احل٤ميمؿ اجلٝم٦م حيٛمٚمف اًمذي اخلٓم٠م هذا وزر حيٛمؾ ٓ اًمِمٕم٥م ظمٓم٠م، هٜم٤مك

 . ٟمٕمؿ اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم رأجٜم٤م هق هذا ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو -ُمثالً – اًم٘م٤مض هق اًمذي

 (  11 :36: 11/   661/  واًمٜمقر اهلدى) 

 آخر بؾد مع افصقام وحؽؿ ادطافع اختلط

 اًمٕمٚمؿ ُمع أظمر، اعمٓمٚمع اظمتالف ُمع إؾمالُمل سمٚمد ذم اًمّمٞم٤مم طمٙمؿ: مداخؾة

 أصٌحقا  اًمث٤مين اًمٌٚمد وذم ص٤مئٛملم وأصٌحقا  إؾمالُمل سمٚمد..قمٜمده؟ فمٝمرت اًمرؤي٤م سم٠من

 .ص٤مئؿ اًمث٤مين اًم٘مٓمر أن قمٚمٛمٝمؿ ُمع..ُمٗمٓمريـ

 أظمريـ يٚمزم هؾ سمٚمد، ذم اهلالل رئل إذا إٟمف: شم٘مقل أن شمريد يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 هٜم٤مك؟ اهلالل ُيرَ  ول أظمر، اًمٌٚمد ذم سم٤مًمّمٞم٤مم

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 هٙمذا؟ شمريد: اًمِمٞمخ

 .ُأريد ُم٤م هذا: ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمف ىمقًمف قمٚمٞمف يدل ُم٤م هق واًمّمحٞمح اًمٕمٚممء، سملم ظمالف ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م: اًمِمٞمخ

ٝم٤مً  اًمًالم  قمٚمٞمٙمؿ هُمؿّ  وم٢من ًمرؤيتف، وأومٓمروا ًمرؤيتف صقُمقا »: يمٚمٝم٤م ًمألُم٦م ظمٓم٤مسمف ُُمَقضمِّ

 .شيقُم٤مً  صمالصملم اًمِمٝمر وم٠ممتقا 

 وًمق اًمّمٞم٤مم، ذم اًمٌٚمد هذا َيتٌَّٕمقا  أن إظمرى اًمٌالد ومٕمغم سمٚمد، ذم اهلالل رؤي٦م صم٧ٌم وم٢مذا



 369 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اظمتالف اعمٓم٤مًمع

 صٞم٤مُمٝمؿ ذم اًمِمٝمر يٙمقن أن اعمٝمؿ إٟمم هيؿ، ٓ اًمّمٞم٤مم ُمـ اخلروج ذم آظمر سمٚمداً  اشمٌٕمقا  أهنؿ

 .يقُم٤مً  وقمنميـ شمًٕم٤مً  إىمؾ قمغم يٙمقن أو يقُم٤ًم، صمالصملم يٙمقن أن إُم٤م

 ُمٙم٤من ذم اهلالل ُرِئل وم٢مذا إُم٦م، جلٛمٞمع اخلٓم٤مب أن: اًمٕمٚممء أىمقال ُمـ وم٤مًمّمحٞمح

، أن إُم٦م مجٞمع ومٕمغم ُم٤م،  سمٚمٖمٝمؿ ُم٤م إذا أُم٤م اخلؼم، سمٚمٖمٝمؿ إذا -ـمٌٕم٤مً – هذا يّمقُمقا

 .ؾم١ماًمؽ ضمقاب هذا. سمٚمدهؿ سمرؤي٦م يّمقُمقن ومحٞمٜمئذٍ  اخلؼم،

 (11 :13: 37/ 615/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اهللل رؤية ظذ وآختلف ادطافع، اختلف

 إُمريٙمٞمتلم ذم هٜم٤مك...رُمْم٤من ذم اح٤مض اًمٕم٤مم ذم ذيمرت ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة

 .ُمٚمؾ صمالصم٦م قمغم اعمًٚمٛمقن واظمتٚمػ اهلالل، رؤي٦م قمغم اظمتٚمٗمٜم٤م

 .ٟمٕمؿ آراء، صمالصم٦م قمغم ىمؾ ُمٚمؾ، شم٘مؾ ٓ أيمؼم، اهلل: اًمِمٞمخ

 قم٤مم، يمؾ يمم اًمًٕمقدي٦م أهؾ ُمع ٟمّمقم: ىم٤مل ومٌٕمْمٝمؿ آراء، صمالصم٦م قمغم: ُمداظمٚم٦م

 -أقمٚمؿ واهلل- أفمـ ُم٤م قمغم ويم٤مٟم٧م اهلالل، يرى ُمـ أول ُمع ٟمّمقم: ىم٤مل وسمٕمْمٝمؿ

 وم٘مٝمل سمرأي واؾمتدل اعمٓم٤مًمع، سم٤مظمتالف ىم٤مل وسمٕمْمٝمؿ واًمٙمقي٧م، اجلزائر هل

 قمـ خيتٚمػ أُمريٙم٤م ذم وم٘مط اهلالل رؤي٦م: سم٤مًمٗمتقى وىم٤مًمقا  أُمريٙم٤م، ذم اًمٗم٘مٝم٤مء سمٛمجٛمع

 ُم٤م: قمٚمٞمٝم٤م يت٠متك اإلضم٤مسم٦م وقمٜمد اعم٠ًمخ٦م، هبذه رأجؽ ومم اعمنمق، ذم اعمًٚمٛملم سمالد

 اعمٓم٤مًمع؟ اظمتٚمٗم٧م إذا اًمٕمٞمد صالة طمٙمؿ

 .إًمٞمف ؾمٜم٠ميت طم٤مل يمؾ قمغم دىمٞمً٘م٤م، ًمٞمس هذا إظمػم اًم١ًمال أفمـ: اًمِمٞمخ

 ذم ويم٤من رؤي٦م، أول ُمع ٟمّمقم ي٘مقل اًمذي هق اًمثالصم٦م، أراء شمٚمؽ سملم ُمـ رأجل

 .إظمرى اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ىمٌؾ اهلالل أثٌت٧م اًمتل هل اجلزائر أن هٜم٤مك وىمع اًمذي أن ؾم١ماًمؽ

 صحٞمح٤مً  ي٠متٞمٝمؿ ظمؼم سم٠مول يم٤مٟمقا  سمٚمد أيِّ  ذم اعمًٚمٛمقن يّمقم أن ٟمرى: ومحٞمٜمئذٍ  

 وم٢من ًمرؤيتف: وأومٓمروا ًمرؤيتف، صقُمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ٕن رُمْم٤من: هالل سمثٌقت

 .شيقُم٤مً  صمالصملم اًمِمٝمر وم٠ممتقا  قمٚمٞمٙمؿ هُمؿّ 
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 وإٟمم اهلالل، شمرى أن يٛمٙمـ ٓ يمٚمٝم٤م إُم٦م أن سمداه٦م وُمٕمٚمقم يمٚمٝم٤م، ًمألُم٦م ظمٓم٤مب

ه  .أيمثر أو ومرد ُمٜمٝم٤م قم٤مدةً  يرا

 اًمٕمٚممء، اظمتٚمػ ـمٌٕم٤مً  وهذا أيمثر، أو ُمٜمٙمؿ واطمد ًمرؤي٦م إُم٦م أجتٝم٤م صقُمقا : وم٢مذاً  

 .يمثػم ظمالف هٜم٤مك ٓ؟ أم واطمد ومرد سمرؤي٦م اهلالل رؤي٦م شمث٧ٌم هؾ

 وُمـ اهلل، أنزل سمم حيٙمؿ اًمذي اًمنمقمل اًم٘م٤مض إمم يٕمقد إُمر أن ٟمرى وٟمحـ 

 سمٗم٤مؾمؼ، وًمٞمس ص٤مًمح رضمؾ أنف: أوًٓ  سمِمٝم٤مدشمف، واىمتٜمع ؿم٤مهد ضم٤مءه إذا أنف ذًمؽ

ؼ اًمتل اًمذٟمقب ُمـ سمذٟم٥م ًُ  ٕن وٟم٤ٌمهتف: سمٞم٘مٔمتف يثؼ: وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، هذا اعمًٚمؿ، هب٤م ُيْٗم

 أن سمد ٓ سمؾ اًمِم٤مهد، سمّمالح يٙمتٗمل وٓ اًم٘م٤مض، يرقم٤مه٤م أن جي٥م اًمٜم٘مٓم٦م هذه

 ًمٚم٘مٛمر، اًمِمٝمقد أو اًمرائلم سمٕمض ؿم٠من يٙمقن وم٘مد وإٓ وٟم٤ٌمهتف، ي٘مٔمتف أجْم٤مً  يدرس

 ذم: ىم٤مل رأجتف؟ أجـ: ىم٤مل اهلالل، رأى سم٠منف يِمٝمد قمٛمر إمم ضم٤مء اًمذي اًمرضمؾ ذاك ؿم٠من

 سمٍمه، ذم ي١ميمد قمٛمر سمف وإذا ؿمٞمئ٤ًم، يرى ٓ هق وإذا ُمٕمف، ومذه٥م اًمٗمالين، اعمٙم٤من

 قمٞمٜمف قمغم اًمٜم٤مزًم٦م اًمِمٕمرة يتقهؿ هق وإذا قمٞمٜمف، قمغم ٟمزًم٧م ىمد طم٤مضمٌف ُمـ ؿمٕمره ومػمى

 .اًم٘مٛمر هل

 أن قمؼمة، ُمٜمٝم٤م ٟم٠مظمذ إٟمم صحٞمح٦م، همػم أو صحٞمح٦م هل هؾ اًم٘مّم٦م هيٛمٜم٤م ٓ ٟمحـ

 .ي٘مع أن اعمٛمٙمـ ُمـ هذا ُمثؾ

 يٙمقن وأن واًمًٜم٦م، سم٤مًمٙمت٤مب قم٤مح٤مً  أوًٓ  يٙمقن أن جي٥م وم٤مًم٘م٤مض: ومٚمذًمؽ 

 .اًمٜمٔمر وذم اعمِم٤مهدة ذم قمٜمده دىم٦م ٓ إٟم٤ًمن أيَّ  ؿمٝم٤مدة ي٘مٌؾ ومال سمّمػماً،

 اإلؾمالم، سمالد ُمـ سمٚمد أّي  ذم رُمْم٤من هالل اًمنمقمل اًم٘م٤مض هذا أث٧ٌم وم٢مذا 

 هٜم٤مك، قمٜمديمؿ وىمع يمم يتٗمرىمقا  وٓ اًمرؤي٦م، هلذه يّمقُمقا  أن اإلؾمالم سمالد يمؾ ومٕمغم

سم٦م ٓ ًمٙمـ  هٜم٤م هٜم٤م، ومقىمع اإلؾمالم، سمالد ذم ي٘مع هذا أُمريٙم٤م، ذم هذا ي٘مع أن همرا

 .وهٙمذا.. اًمٌٚمدي٦م اًمرؤي٦م ُمع يّمقُمقن وسمٕمْمٝمؿ اًمًٕمقدي٦م، ُمع يّمقُمقن سمٕمْمٝمؿ

 اعمًٚمؿ يٙمقن أن هب٤م أقمٜمل ٓ قم٤مُم٦م، شمققمٞم٦م اعمًٚمٛملم قمٜمد يقضمد ٓ أنف اعمِمٙمٚم٦م: هلذا

 ؾمٜم٦م، يمؾ يتٙمرر رء ًمٙمـ اظمتّم٤مص، ىمْمٞم٦م هذه ٕن ُمًتحٞمؾ: هذا ُم٠ًمخ٦م، سمٙمؾ قم٤مًح٤م

 اًم٘مْمٞم٦م، هذه طمقل قم٤مم وقمل هٜم٤مك يٙمقن أن سمد ٓ ؾمٜم٦م، يمؾ طمقًمف ظمالوم٤مت وي٘مع
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 .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب سم٠مدًم٦م ويدقمؿ سمف يٗمتك اًمذي اًمّمحٞمح اًمرأي قمغم ويتٕمرف

 قمغم يٙمقٟمقا  أن اعمًٚمٛملم، قم٤مُم٦م قمغم جي٥م اًمتل اعم٤ًمئؾ هذه ُمـ اعم٠ًمخ٦م ومٝمذه 

 .شًمرؤيتف صقُمقا »: اًمتٗمًػم هذا وقمغم احلدي٨م هذا وهق ُمٜمٝم٤م، وقمل

 هق وهذا يمٚمٝم٤م، ًمألُم٦م ُمقضمٝم٤مً  ظمٓم٤مسم٤مً  يٙمقن أن إُم٤م شًمرؤيتف صقُمقا »: أن

ي اًمٌح٨م يٙمقن يمٞمػ أن اٟمٔمروا ذًمؽ، همػم يٙمقن أن وإُم٤م اًمّمحٞمح،  .واًمتحرِّ

 واطمد ومرد ُمـ وًمق شًمرؤيتف صقُمقا » يمٚمٝم٤م، ًمألُم٦م ظمٓم٤مب أنف ىمٚمٜم٤م: اًمّمقاب

 .اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمنمط

 ي٘مقًمقن اًمذيـ أوئلؽ ُمـ أظمرون ي٘مقل إُم٦م، جلٛمٞمع ظمٓم٤مسم٤مً  ًمٞمس هذا ٓ،

 .اعمٓم٤مًمع سم٤مظمتالف

 يٙمقٟمقا  أن اعمًٚمٛملم ُمـ شمريدون أوًٓ  أنتؿ هؾ اعمٓم٤مًمع؟ هل ُم٤م: هلؿ ٟم٘مقل أن

ومٞم٤م دارؾملم  هذا اعمٓم٤مًمع، سم٤مظمتالف شم٤مُم٦م ُمٕمروم٦م قمغم يٙمقٟمقا  طمتك اًمٗمٚمؽ، وقمٚمؿ اجلٖمرا

ٝمؿ ُمـ ؾم٠مىمقل أوًٓ،  ُم٤م يمؾ ذم قمٚممء اعمًٚمٛملم ذم يٙمقن أن سمد ٓ ـمرومٝمؿ، وُمـ َيٛمِّ

 .اعمًٚمٛملم يٜمٗمع

 حتديداً  ُم٤مدي٤ًم، حتديداً  حتديده يٛمٙمـ اعمٓم٤مًمع، حتديد هؾ ًمٙمـ ٟمٕمؿ،: هلؿ أىمقل

 ٓ اجلٖمراومٞم٤م؟ أو اًمٗمٚمؽ قمٚممء ٟمٗمس سملم ظمالف ي٘مع أن يٛمٙمـ ٓ أنف سمحٞم٨م ـمٌٞمٕمٞم٤ًم،

 ذم ًمِٜمَُ٘مؾ ُمثالً  قمٜمدٟم٤م يٓمٚمع طمٞمٜمم اًم٘مٛمر ٟمًٌٞم٦م، -ىمْم٤مي٤م سم٤مظمتّم٤مر– ىمْم٤مي٤م هذه يٛمٙمـ

 واوح؟ اًمِممًمٞم٦م، اًمٖمرسمٞم٦م اًمزاوي٦م

 ُمٓم٤مًمع ًمف اًمِمٛمس ُمثؾ اًم٘مٛمر اًمنمق، هق وهذا اًمٖمرب، هق هذا أن اومؽمض

 اًمٖمرسمٞم٦م اًمزاوي٦م هذه ذم قمٜمدٟم٤م اًم٘مٛمر ؾمٞمٓمٚمع رُمْم٤من ؿمٝمر ذم أنف ٟمٗمؽمض خمتٚمٗم٦م،

 اًمزاوي٦م، هذه ُمـ اًمِممًمٞم٦م، اًمٖمرسمٞم٦م اًمزاوي٦م ُمـ زاوي٦م أي ُمـ ؾمقري٤م ذم شمرى اًمنمىمٞم٦م،

 اًم٘مٛمر؟ يٓمٚمع ضمٝم٦م أيِّ  ُمـ ؾمقري٤م ذم شُمرى

 سم٤مًمٜم٦ًٌم سمٕمٞمدة ٟمحـ ٟمراه٤م اًمتل اعم٤ًموم٤مت هذه ٕن مت٤مُم٤ًم، اجلٝم٦م ٟمٗمس ُمـ أقمت٘مد أن٤م

 هذا ئمٝمر وٓ اعم٤ًموم٤مت، هذه شُمٓمقى إروٞم٦م ًمٚمٙمرة سم٤مًمٜم٦ًٌم وؾمقري٤م، ًمألردن
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ومٞم٤م سمٕمٚمؿ ُمٜمل أقمرف ويٙمقن سمَِٛمَدِده، َيُٛمدُّ  ُمٜمٙمؿ أطمد يقضمد هؾ اًمٗمرق،  واًمٗمٚمؽ اجلٖمرا

ُئٜمل  اًمّمقاب؟ هق أىمقًمف اًمذي هذا أن أو أىمقل، ومٞمم ُيـَخٓمِّ

 وظمط اًمٓمقل ظمط قمغم شم٘مع وإردن ؾمقري٤م ٕن ؿمٞمخ، ي٤م صحٞمح: ُمداظمٚم٦م

 ...ـمقل ظمط قمغم شم٘مع أُمريٙم٤م ًمٙمـ ،61اًمٕمرض

 .اظمتالف هٜم٤مك ًمٞمس يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

ـ أن أريد أن٤م  قمكمَّ  يٜمٝمدم ذًمؽ وسمٕمد خمٓمئ، أيمقن أن ظمِمٞم٦م أىمقل، ومٞمم ٟمٗمز ُأَُمٙمِّ

ـ ٓ، سمٞمٜمتف، ُم٤م يمؾ  ُم٤م يٕمتؼموه، ُمٓمٚمع وؾمقري٤م ُمٓمٚمع وم٤مٕردن ؾمٚمٗم٤ًم، طم٤مزم أَُمٙمِّ

 .اًمدول اظمتٚمٗم٧م وإٟمم هٜم٤م اعمٓم٤مًمع اظمتٚمٗم٧م

 -ـمٌٕم٤مً – أُمريٙم٤مً  أن٧م، ىمٚم٧م ُمثٚمم ٟم٘مقل ٟمرضمع ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، ىمْمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م: وم٢مذاً 

 اًمّمٞم٤مم؟ يقم خيتٚمػ اعمٓم٤مًمع اظمتٚمٗم٧م إذا ومٕمالً  أنف اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م ًمٙمـ قمٜم٤م، ختتٚمػ

 هذه أن ًمٌٞم٤من إول: اًمًٌٞمؾ ؾمٚمٙمٜم٤م ٟمحـ ًمٙمـ أصٚمٝم٤م، ُمـ ٟمًٗم٤مً  ٟمٜمًٗمٝم٤م ٟمحـ هذه

 إـمالىم٤ًم، صحٞمح٤مً  ًمٞمس اًمٌالد ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٓم٤مًمع اظمتالف أن واًمقاضمٝم٦م اًمًت٤مرة

راً  اعمٓم٤مًمع اظمتالف ٟمٔم٤مم ضمٕمٚم٧م اًمتل هل اًمدويالت اظمتالف وإٟمم  ٓظمتالف ُُمؼَمِّ

 .أبداً  يمذًمؽ إُمر وًمٞمس اًمّمٞم٤مم، ذم اًمدظمقل

 ضمدًا، يمٌػم ومرق هٜم٤مك اجلٜمقسمٞم٦م، وأُمريٙم٤م اًمِممًمٞم٦م أُمريٙم٤م سم٠من ومرق هٜم٤مك صحٞمح ًمٙمـ

 يقضمد ٓ هذا واطمد، سمٚمد وُمـ واطمدة سمرؤي٦م اًمّمقم قمدم ذم اًمِٕمّٚم٦م أن قمغم اًمدًمٞمؾ أجـ ًمٙمـ

 .اًمّمٞم٤مم جيقز وٓ اإلومٓم٤مر ومٞمج٥م اظمتٚمػ إذا أُم٤م اعمٓمٚمع، احتد إذا إٓ اًمّمٞم٤مم

: اًمذيمر اًم٤ًمسمؼ اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يٌ٘مك هلذا اًمدقمقى، هذه قمغم دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م ًمٞمس 

ف شًمرؤيتف صقُمقا »  ُمـ أو اًمِممزم، اًم٘مٓم٥م ذم يم٤من ُمـ سملم ومرق ٓ يمٚمٝم٤م، ًمألُم٦م ُُمَقضمَّ

 وم٘مط ومرق ٓ اًمٖمرب: ذم يم٤من ُمـ أو اًمنمق، ذم يم٤من ُمـ أو اجلٜمقيب، اًم٘مٓم٥م ذم يم٤من

 يم٤مظمتالف ؾمٞمختٚمػ اًمّمٞم٤مم سمدء طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ رُمْم٤من، هالل صم٧ٌم أنف طمٞم٨م ُمـ

 ُمـ وهذا اخلؼم، هذا ضم٤مءٟم٤م طمٞمٜمم صم٧ٌم اهلالل صمٌقت ًمٙمـ واوح، هذا واًمٜمٝم٤مر، اًمٚمٞمؾ

 . اإلؾمالم ؿمٕم٤مئر ُمـ ؿمٕمػمة ذم اخلالف ًمرومع يم٤من سمم احلٙمٛم٦م
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 رء؟ سم٘مل هؾ ؾم١ماًمؽ، ضمقاب أظمذت: إذاً 

 .اًمٕمٞمد صالة أن ي٠ميت: ُمداظمٚم٦م

 .هذا ًمٚمجقاب شم٤مسمٕم٦م اًمٕمٞمد صالة: اًمِمٞمخ

 اعمٓمٚمع قمغم صٛمٜم٤م ًم٘مد أُمريٙم٤م ذم إصؾ، قمٙمس هق طمّمؾ اًمذي ًمٙمـ: ُمداظمٚم٦م

 شمٚمؽ ذم اهلالل رؤي٦م ًمثٌقت سمٞمقم، ىمٌٚمٜم٤م ص٤مُم٧م اعمًٚمٛملم سمالد يٕمٜمل سمٜم٤م، اخل٤مص

ئر ُمع ومّمٛمٜم٤م اًمٌالد،  اًمٞمقم ذم ص٤مُمقا  أُمريٙم٤م ذم اعمًٚمٛملم ًمثٌقشمف، اًمًٕمقدي٦م أو اجلزا

 .اًمتقىمٞم٧م ومرق قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض يٚمٞمف، اًمذي

 عمـ؟ شمٌٕم٤مً  اًمث٤مين، اًمٞمقم ذم ص٤مُمقا : اًمِمٞمخ

 ذم اهلالل سمرؤي٦م يٕمؽمومقا  ل ٕهنؿ هؿ: رأوه اًمذي ًمٚمٛمٓمٚمع ُٕمريٙم٤م، شمٌٕم٤مً : ُمداظمٚم٦م

ئر هل اًمتل اًمٌالد شمٚمؽ  ..اجلزا

 اهلالل؟ ؿم٤مهدوا أُمريٙم٤م ذم ٟم٤مس هٜم٤مك أن يمالُمؽ ُمـ أومٝمؿ هؾ: اًمِمٞمخ

ئر سمالد ذم ؿم٤مهد اًمذي اًمرضمؾ يكم اًمذي اًمٞمقم ذم اهلالل ؿم٤مهدوا: ُمداظمٚم٦م  اجلزا

 ؾمقري٤م سمالد ذم أو

 .اًمتقىمٞم٧م قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض يم٤مُمؾ، يقم أن اًمٗمرق أصٌح وم٤ٌمًمت٤مزم

 اًمرؤي٦م؟ قمغم سمٜم٤مءً  ص٤مُمقا  أُمريٙم٤م، ذم ص٤مُمقا  ًَمـمَّ  ًمٙمـ واوح، اًمٗمرق ىمٌؾ، ٓ،: اًمِمٞمخ

 .سم٠مُمريٙم٤م اخل٤مص٦م اًمرؤي٦م: ُمداظمٚم٦م

 اهلالل؟ رأوا أُمريٙم٤م ذم وهؿ أُمريٙم٤م، ذم ص٤مُمقا  اًمذيـ هٙمذا، هق: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .ذًمؽ قمغم سمٜم٤مء ومّم٤مُمقا : اًمِمٞمخ

 ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 إذا -آٟمٗم٤مً – ىمٚمٜم٤م يمم اًمّمقاب ًمٙمـ رؤيتٝمؿ، قمغم يٛمِمقن أن هؿ ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ
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 .اًمٌٚمد ذًمؽ رؤي٦م قمغم يّمقُمقا  أن ومٕمٚمٞمٝمؿ اإلؾمالم، سمالد ُمـ سمٚمد ذم اهلالل صمٌقت سمٚمٖمٝمؿ

 .وظم٤مًمٗمقا  صم٧ٌم: ُمداظمٚم٦م

 سملم يٚمٗم٘مقا  ٓ رؤيتٝمؿ، قمغم أجْم٤مً  وَمُٞمَٕمٞمُِّدون رؤيتٝمؿ، قمغم ص٤مُمقا  إذا أُم٤م: اًمِمٞمخ

 .همٚمط وهذا يقًُم٤م، 68 يّمقُمقا  أن اًمٜمتٞمج٦م شمٓمٚمع ىمد ٕنف أظمريـ: ورؤي٦م رؤيتٝمؿ

 اًمثالصملم، اًمٚمٞمٚم٦م آظمر ذم يقًُم٤م وقمنميـ شمًٕم٦مً  ويّمقُمقا  يتٛمقا  أن هلؿ سمد ٓ ومٝمؿ 

ىم٦ٌم قمٚمٞمٝمؿ جي٥م  ُيَٕمٞمُِّدوا، يقم صم٤مين ؿمقال، هالل.. اًمٕمٞمد هالل رأوا وم٢من اهلالل، ُمرا

 يقًُم٤م، صمالصملم يٙمٛمؾ ُم٤م، سم٥ًٌم قمٚمٞمٝمؿ هُمؿَّ  وإن يقُم٤ًم، وقمنميـ شمًٕم٦م ص٤مُمقا  وسمٞمٙمقن

ئر يم٤مٟم٧م وًمق  .يقُملم أو سمٞمقم ىمٌٚمٝمؿ أومٓمروا اجلزا

د أو اًم٘مالئؾ إؿمخ٤مص طمٙمؿ ُم٤م أن ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م  اًمذيـ اًمًٌٞمٓملم إومرا

ئر: أو اًمًٕمقدي٦م ُمع ص٤مُمقا   وهؿ سمٞمقم، أُمريٙم٤م أهؾ ىمٌؾ صٞم٤مُمٝمؿ سمدؤوا ٕهنؿ اجلزا

ئر، اًمًٕمقدي٦م أهؾ ُمع يٙمقن قمٞمدهؿ هؾ اًمٌالد، شمٚمؽ يًٙمٜمقن  صالة يٙمقن أم واجلزا

 .ٟمٗمًٝمؿ أُمريٙم٤م أهؾ ُمع قمٞمدهؿ

 ..هذا سملم اًمتٚمٗمٞمؼ ذم شم٘مع اًمتل اعمِم٤ميمؾ ُمـ هذا: اًمِمٞمخ

 صالشمٜم٤م أم ُمٕمٝمؿ، اًمٕمٞمد ٟمّمكم هؾ اعم٠ًمخ٦م، شمٚمؽ ذم اًمّمالة طمٙمؿ وُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 .ًمقطمدٟم٤م

 قمٜمديمؿ؟ اًمٕمٞمد صم٧ٌم هؾ اًمٕمٞمد، شمّمٚمقا  أن شمريدون قمٜمدُم٤م أنتؿ ؾمٜمرى: اًمِمٞمخ

ئر ذم صم٧ٌم ًمٙمـ ٓ، أُمريٙم٤م ذم: ُمداظمٚم٦م  .واًمًٕمقدي٦م اجلزا

 أن قمٚمٞمٝمؿ سمٚمدهؿ، رؤي٦م قمغم ص٤مُمقا  اًمذيـ هذا، قمغم اجلقاب ؾمٌؼ هذا: اًمِمٞمخ

 اًمِمٝمر أمتقا  رأوا ُم٤م وٟمٕمٛم٧م، ومٌٝم٤م رأوا إن سمٚمدهؿ، رؤي٦م قمغم ُيَٕمٞمِّدوا وأن يٗمٓمروا

 أخ٧ًم أُمريٙم٤م، ذم يم٤مٟمقا  ُمـ همػم ُمع قَمٞمَّد ُمـ ُمٜمٝمؿ وضمد إذا ه١مٓء أُم٤م يقُم٤ًم، صمالصملم

 أن٧م؟ هٙمذا شم٘مقل

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م
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 ُم٤م أو يمقاىمع، ٟم٤مىمًّم٤م ؾمٞمٙمقن صٞم٤مُمٝمؿ أن أتّمقر ه١مٓء ٟم٘مقل ٟمحـ: اًمِمٞمخ

 رأجؽ؟ هق

 ...اًمتقىمٞم٧م ومرق ٕنف ٟمٕمؿ، يمقاىمع: ُمداظمٚم٦م

 .هق هذا: اًمِمٞمخ

 أومٓمروا اًمذي اًمٌٚمد طم٥ًم قمغم يقُملم، أو يقُم٤مً  إُم٤م ي٘مْمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ ه١مٓء: وم٢مذاً  

 أن ومٕمٚمٞمٝمؿ يقُم٤ًم، صمالصملم ص٤مُمقا  اًمٌٚمد يم٤من وم٢من إظمرى، اًمٌالد ذم اعمٗمٓمريـ ُمع ومٞمف

 واوح؟ واطمدًا، يقُم٤مً  ي٘مْمقن وقمنميـ، شمًٕم٤مً  ص٤مُمقا  يم٤مٟمقا  وإن يقُملم، ي٘مْمقا 

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول سمٕمض ذم حيدث هذا إُمر، وزم خم٤مًمٗم٦م: ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ: اًمِمٞمخ

ً؟ يٗمٓمرون هؾ: وطمٞمٜمئذٍ : ُمداظمٚم٦م  ها

 .اًمِمٕم٥م ُمع يٛمِمقن ٓ،: اًمِمٞمخ

 ...يٜمزًمقن يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .شاًمٜم٤مس يٗمٓمر يقم واًمٗمٓمر اًمٜم٤مس، يّمقم يقم اًمّمقم»: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ أي. أوئلؽ وزر قمغم ي٘مع واخلٓم٠م

 (  11 :11 :11/ 685/واًمٜمقر اهلدى) 

 فؾفلل؟ بافـسبة ادطافع اختلف يف تؼقفقن ما

 ًمٚمٝمالل؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٓم٤مًمع اظمتالف ذم شم٘مقًمقن ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 قمٜمدي يؽمضمح واًمذي يمثػًما، اظمتالوًم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٕمٚممء اظمتٚمػ ًم٘مد: اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمٙمؿ همؿ وم٢من ًمرؤيتف، وأومٓمروا ًمرؤيتف صقُمقا »: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم
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 ٟمص شمرون يمم .صقُمقا : واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘مقًمف شيقًُم٤م صمالصملم اًمِمٝمر وم٠ممتقا 

 شمٌٚمٞمغ يتٞمن ٓ إومم اًمٕمٝمقد ذم إُمر يم٤من ح٤م وًمٙمـ اعمٙمٚمٗملم، يمؾ يِمٛمؾ ؿم٤مُمؾ

 يمؾ ورسمم سمؾ إىمٚمٞمؿ يمؾ ومٙم٤من ،ُمٞمًقًرا يٙمـ ل اًمِمٝمر، ًمٞمث٧ٌم اهلالل رأى ُمـ رؤي٦م

 إمم اعمنمق ُمـ اًمرؤي٦م ًمتٌٚمٞمغ اًمقؾم٤مئؾ شمٞمنت وىمد أُم٤م سمٚمدهؿ، ًمرؤي٦م يّمقُمقن سمٚمدة

 احلدي٨م هذا إقممل هق اًمراضمح أن أقمت٘مد ذومحٞمٜمئ اجلٜمقب إمم اًمِممل ُمـ أو باعمٖمر

 وىم٧م ذم - وًمٙمـ واطمد وىم٧م ذم أىمقل ٓ - يّمقُمقن مجٞمًٕم٤م اعمًٚمٛملم أن سمحٞم٨م

 ٓ وًمٙمـ اًمِمٛمس، وهمروب اًمِمٛمس ُمٓم٤مًمع اظمتالف ُمـ ُمٕمروف هق ح٤م ُمتت٤مسمع

 أن ومٞمٜمٌٖمل اعمنمق ذم رئل وم٢مذا اهلالل، ومٞمف رئل اًمذي اًمٞمقم حتديد ذم خيتٚمٗمقا  أن يٜمٌٖمل

 ىمد: سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس أومم، سم٤مب ُمـ اعمٖمرب أهؾ اعمنمق أهؾ رؤيتف قمغم يّمقم

 ومػمى اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م إؾم٤ٌمب ُمـ ذًمؽ ٟمحق أو هم٤ٌمر أو ًمٖمٞمؿ اعمنمق ذم ير ل اهلالل يٙمقن

 ومٕمٚمٞمٝمؿ اعمنمق أهؾ إمم اًمٖمرب ذم اهلالل رؤي٦م ظمؼم وصؾ صمؿ سمقوقح، اعمٖمرب ٟمحق

، أن  وأن اًمٞمقم ذًمؽ يٛمًٙمقا  أن ومٕمٚمٞمٝمؿ ُمثاًل  اًمٜمٝم٤مر أثٜم٤مء ذم وصٚمٝمؿ وإن يّمقُمقا

 اًمت٤مزم اًمٞمقم ذم يّمٌحقن: ومٛمٕمٜم٤مه اًمٜمٝم٤مر آظمر ذم ُمثاًل  ضم٤مءهؿ وم٢من آظمر، يقًُم٤م ي٘مْمقا 

 .دواًمٞمؽ وهٙمذا ص٤مئٛملم،

 ضمٝم٦م ُمـ يٕم٘مؾ وًمٞمس يمٚمٝم٤م، إُم٦م يِمٛمؾ شًمرؤيتف صقُمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف

 ُمـ ذًمؽ صدر يٙمقن ىمد اًمت٘مًٞمؿ هذا شم٘مًٞمٛمٝم٤م ٕن أىم٤مًمٞمؿ: إمم اًمٌالد شم٘مًٞمؿ أظمرى

 ضمٕمٚمقا  ىمديؿ اصٓمالح هٜم٤مك يٙمقن ىمد أو ضمٝم٦م، ُمـ إؾمالُمٞم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م ًمٞم٧ًم ؾمٞم٤مؾم٦م

 شم٤ٌمرك اهلل طمٙمؿ وًمٙمـ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ظمرأ ٌٕمضاًم قمـ ُمتٛمٞمزة اًمٌالد سمٕمض

 ؿم٠من ومٚمٞمس ؾمٌٞماًل، ذًمؽ إمم اؾمتٓم٤مقمقا  ُم٤م اعمًٚمٛملم مجٞمع ؿم٤مُماًل  يٙمقن أن جي٥م وشمٕم٤ممم

 اًمِمٛمس ـمٚمقع سم٥ًٌم آظمتالف مت٤مم ختتٚمػ ومٝمل ٤مًمّمالةيم يم٤معمقاىمٞم٧م اًمّمٞم٤مم وىم٧م

 يمؾ ختتٚمػ اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم اعمقاىمٞم٧م ومٝمذه اًمًمء، وؾمط ذم واؾمتقائٝم٤م وهمروهب٤م

 رؤي٦م صمؿ صٞم٤مًُم٤م لاهلال ًمرؤي٦م هق إٟمم اًمّمٞم٤مم ٕن اًمّمٞم٤مم: ُمقوقع قمـ آظمتالف

 رأي وهق زم سم٤من ومٞمم اًمراضمح يم٤من ًمذًمؽ يتٙمرر، ٓ واطمد رء ومٝمق إومٓم٤مًرا اهلالل

 .اعمت٠مظمريـ اعمح٘م٘ملم ُمـ ويمثػم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ
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 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم رأجل هذا

 (11:63:38( /ب62) ضمدة ومت٤موى) 

 اهللل؟ رؤية يف احلديثة بأٓت آشتعاكة يؿؽـ هؾ

 اهلالل؟ رؤي٦م ذم احلديث٦م سم٤مٔٓت آؾمتٕم٤مٟم٦م يٛمٙمـ هؾ: ُمداظمٚم٦م

 ذم رواي٦م ذم ذيمر ىمد ط اًمٜمٌل أن: وسمخ٤مص٦م واوح احلدي٨م ٓ،: اًمِمٞمخ

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل صمؿ شٟمح٥ًم وٓ ٟمٙمت٥م ٓ أُمٞم٦م أُم٦م ٟمحـ»: اًمّمحٞمحلم

 صمالث – هٙمذا واًمِمٝمر: ىم٤مل صمؿ - صمالصملم: أي ُمرات، صمالث وأؿم٤مر - هٙمذا اًمِمٝمر»

 يقًُم٤م، وقمنميـ شمًع يٙمقن وىمد صمالصملم يٙمقن ىمد اًمِمٝمر: أي شواطمدة إٓ ُمرات

 ُمـ إُمٞم٦م سمٓم٤مسمع إُم٦م هذه ـمٌع ط اًمٜمٌل ٕن سمف: اًمٕمٛمؾ يٜمٌٖمل ٓ هٜم٤م وم٤محل٤ًمب

 ٟمنمت سمؾ ُمتٕمٚمٛم٦م أُم٦م ص٤مرت سمٕمد ومٞمم إُم٦م يم٤مٟم٧م وإن اًمّمٞم٤مم، ذم اًمدظمقل طمٞم٨م

 إصم٤ٌمت وأن٤مط رسمط وم٢مٟمم اًمّمٞم٤مم إصم٤ٌمت ذم يتٕمٚمؼ ومٞمم وًمٙمـ اًمدٟمٞم٤م، أىمٓم٤مر ذم اًمٕمٚمؿ

 سم٠من ًمٚمٜم٤مس شمذيمػم ذًمؽ وذم أًمٞم٦م، أو قمٚمٛمٞم٦م سمرؤي٦م وًمٞم٧ًم سمٍمي٦م سمرؤي٦م اًمّمٞم٤مم

 اعم٘مرسم٦م اًمقؾم٤مئؾ وشمٕمددت واًمٗمٜمقن اًمٕمٚمقم شمرىم٧م ُمٝمم ٕنف قمٛمكم: ديـ اإلؾمالم

 شمزال ٓ اًمِمٕمقب سمٕمض اًمٌالد، ُمـ يمثػم ذم هٜم٤مك يزال ومال ًمٚمّمٖمػم، واعمٙمؼمة ًمٚمٌٕمٞمد

 وًمذًمؽ ،٦ماًمٌٍمي اًمرؤي٦م وهل اًمٗمٓمرة ـمٌٞمٕم٦م ُمـ هق سمم إٓ شمٙمٚمػ ومال اًمٗمٓمرة قمغم

 هب٤م وضمؾ قمز اهلل ُمٙمـ اًمتل اًمرؤي٦م هبذه ًمِمٝمره٤م إصم٤ٌمهت٤م يٙمقن أن جي٥م يمٚمٝم٤م وم٤مُٕم٦م

 .ُمٜمٝمؿ اعمث٘مٗملم وهمػم ُمث٘مٗمٞمٝمؿ سملم ومرق ٓ اًمٜم٤مس يمؾ

 (11:62:34( /ب62) ضمدة ومت٤موى) 

 افذي اإلشلمل افبؾد مع أم بؾده مع بافصقام ادسؾؿ يتؼقد هؾ

 أوٓ؟ افصقام أظؾـ

 اًم٤ٌميمًت٤من ذم ـمالب هٜم٤مك: ي٘مقل ؾمٌؼ، ُم٤م قمغم قمقدة ًمف اًم١ًمال هذا: ُمداظمٚم٦م
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 ومٝمؾ يقُملم، أو يقم اًم٤ٌميمًت٤من شمت٠مظمر اًمّمقم وذم قمرسمٞم٦م، ضم٤مًمٞم٤مت وقمدة هٜم٤مك يدرؾمقن

 ًم٘مقًمف اًم٤ٌميمًت٤مين سم٤معمجتٛمع يت٘مٞمدون أم اهلالل، رؤي٦م شمٕمٚمـ اًمتل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ُمع يّمقُمقن

 .ششمٗمٓمرون يقم واًمٗمٓمر شمّمقُمقن يقم اًمّمقم»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اًمّمٞم٤مم ومٞمف يٕمٚمـ ول سمٚمد ذم يم٤من ُمـ اًمًٜملم، سمٕمض ذم شمتٙمرر ُمِمٙمٚم٦م هذه: اًمِمٞمخ

 شًمرؤيتف صقُمقا »: ط ىمقًمف أن آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤م ح٤م وٟمحـ آظمر، سمٚمد ُمع يّمقم أن جيقز ومال

 اعمًٚمٛملم أن ُمٕمٚمقم وًمٙمـ صٞم٤مُمٝمؿ، ذم اعمًٚمٛملم شمقطمٞمد إُمر هذا ومقائد ُمـ: ىمٚمٜم٤م

 اًمدول سمٕمض شمزال ومال قم٤مًُم٤م، شمٜمٗمٞمًذا اًمٜمٌقي اًمٜمص هذا شمٜمٗمٞمذ قمغم سمٕمد يتٗم٘مقا  ل اًمٞمقم

 يم٤مًم٤ٌميمًت٤من دوًم٦م ذم يم٤من ومٛمـ وهلذا إظمرى، اًمدول سمٕمض قمـ اًمّمٞم٤مم ذم شمًت٘مؾ

 ومال أظمرى عمّمٚمح٦م أو اًمٕمٚمؿ ًمٓمٚم٥م ومٞمٝم٤م ُم٘مٞمؿ ومٝمق اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ُمـ يم٤من وًمق ُمثاًل 

 ُمع صٞم٤مُمف ذم ٕن ومٞمف: يٕمٞمش أن هق اًمذي اإلىمٚمٞمؿ قمـ صٞم٤مُمف ذم خيرج أن ًمف جيقز

 يّمقُمقن اإلىمٚمٞمؿ ذًمؽ سمٕمض ومًٞمّمٌح ضمديًدا، ظمالوًم٤م اخلالف ؾمٞمزيد اًمٕمريب اًمٌٚمد

 ومتزداد ومٞمف، هؿ اًمذي اإلىمٚمٞمؿ ُمع يّمقم إيمثر وهق أظمر واًمٌٕمض آظمر، إىمٚمٞمؿ ُمع

 اًمٜم٤مس، سملم اخلالف شم٘مٚمٞمؾ حم٤موًم٦م واعمٗمروض اعمًٚمٛملم، سملم اخلالف ويزداد اًمٗمرىم٦م

 ُمِمٙمٚم٦م ذم اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ُمع يّمقم اًمذي هذا وؾمٞم٘مع شمٙمٗمػمه، اجل٤مئز ُمـ وًمٞمس

 يمثػم، اوٓمراب ذم ومًٞم٘مع اًمٕمٞمد، صالة صمؿ اًمّمقم، ُمـ اخلروج وهل: أظمرى

 اإلىمٚمٞمؿ ُمع يّمقم أن قمٚمٞمف اًمّمٖمرى سم٤معمٗمًدة اًمٙمؼمى اعمٗمًدة دومع سم٤مب ومٛمـ وًمذًمؽ

 .ومٞمف يٕمٞمش هق اًمذي

 .إوحك قمٞمد قمغم أجًْم٤م يٜمٓمٌؼ اًمٙمالم هذا: ُمداظمٚم٦م

 .يمذًمؽ :افشقخ

 (11:42:11( /ب62) ضمدة ومت٤موى) 

 وحده رمضان هلل رأى مـ

 هق إٓ يره ل وًمٙمـ رُمْم٤من، ُمـ اخلروج ؿمقال، هالل رأى رضمؾ إذا: ُمداظمٚم٦م

 اعمًٚمٛملم؟ ُمع يّمقم أم يٗمٓمر أن قمٚمٞمف هؾ وطمده،



 319 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اظمتالف اعمٓم٤مًمع

ٌَٜمَّك ل اًمتل اًمِمخّمٞم٦م ًمٚمرؤي٦م وًمٞمس ُمٕمٝمؿ، ويٗمٓمر اعمًٚمٛملم ُمع يّمقم: اًمِمٞمخ  شُمَت

 .وقمؼمة ىمٞمٛم٦م ذقًم٤م

 (11:14:51( /2) راسمغ ومت٤موى) 

 حتديد يف افػؾؽقة افدراشات ظذ آظتامد حؽؿ

 رمضان صفر أول

 اًمٗمٚمٙمٞم٦م؟ سم٤معمراصد اهلالل سمرؤي٦م اًمّمٞم٤مم سمجقاز يًتدل ومٞمٛمـ أجٙمؿر ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 ..ضم٤مئزاً  ذًمؽ ٟمرى ٓ: اًمِمٞمخ

 .اًمدًمٞمؾ ُمع: ُمداظمٚم٦م

 ٟمح٥ًم وٓ ٟمٙمت٥م ٓ أُمٞم٦م أُم٦م ٟمحـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف: اًمِمٞمخ

 هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف وقمنميـ، وشمًع صمالصملم: أي شوهٙمذا هٙمذا اًمِمٝمر

 سمٍمي٦م، رؤي٦م ًمرؤيتف هٜم٤م وإُمر شًمرؤيتف وأومٓمروا ًمرؤيتف صقُمقا »: همػمه وذم احلدي٨م

: وم٘مقًمف وضمؾ، قمز اهلل ظمٚم٘مف اًمذي اًمٌٍم إمم إو٤مومٞم٦م سمآخ٦م أو طم٤ًمسمٞم٦م رؤي٦مً  وًمٞم٧ًم

 اًمرؤي٦م قمغم ئمٚمقا  أن إُم٦م هبذه يريد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٠منف شأُمٞم٦م أُم٦م ٟمحـ»

 .اًمٗمٚمٙمٞم٦م سم٤محل٤ًمسم٤مت قمٚمٞمٝم٤م يًتٕمٞمٜمقا  وٓ اًمٌٍمي٦م

 ومٝمذا آقمؽماو٤مت سمٕمض قمٚمٞمٝم٤م ويرد ختٓمئ ىمد اًمٌٍمي٦م اًمرؤي٦م سم٠من ي٘م٤مل وُم٤م

 أجْم٤مً  يرد ُم٤م اخلٓم٠م ُمـ اًمٗمٚمٙمٞم٦م اًمرؤي٦م قمغم يرد: صم٤مٟمٞم٤مً  ذًمؽ وُمع ذقم٤ًم، ُمٖمتٗمر أُمر أوًٓ 

 زُم٤من ًمٙمؾ ص٤محل٦م قم٤مُم٦م ذيٕم٦م ذيٕمتٜم٤م يم٤مٟم٧م ح٤م: وأظمػماً  وصم٤مًمث٤مً  اًمٌٍمي٦م، اًمرؤي٦م قمغم

 ذي يمؾ هب٤م يتٛمٙمـ اًمتل اًمٕمالُم٦م هذه ضمٕمؾ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف سمحٞم٨م وُمٙم٤من

 إُمر رسمط ًمق سمٞمٜمم واٟمتٝم٤مؤه اًمِمٝمر واسمتداء ـمٚمققمف، اهلالل سمزوغ يٕمرف أن سمٍم

 اًمتحديد سمٞمٜمم اًمٜم٤مس ُمـ سمٓم٤مئٗم٦م اًمنمقمل اًمِمٝمر حتديد ًمتٕملم اًمٗمٚمٙمل سم٤محل٤ًمب

 حيقل أن اًمًٜم٦م ذم قم٤مُم٤مً  دًمٞمالً  يم٤من ُم٤م يٜمٌٖمل ومال وًمذًمؽ اًمٜم٤مس: ًمٙمؾ هق إٟمم اًمنمقمل

 رسمٙمؿ ُمـ شمٞمًػم ذًمؽ اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م دون اًمٜم٤مس ُمـ ـم٤مئٗم٦م سمف وخيص اًمدًمٞمؾ هذا
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 ..هذا قمٜمد اًمقىمقف ومٞمج٥م ورمح٦م

 (11:56:64/أ14: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 بداية حتديد يف افػؾؽقة افعؾقم ظذ آظتامد خطل

 وآخره رمضان صفر

 وضمقد ُمع ـمٌٕم٤مً  رُمْم٤من، دظمقل حتديد أو اًمٕمٞمد يقم شم٘مديؿ ومْمٞمٚمتؽ: ُمداظمٚم٦م

 .اإلؾمالُمٞم٦م اًمدول ذم اعمًٚمٛملم سملم آظمتالف

 .إؾمػ ُمع: اًمِمٞمخ

 اًمٞمقم دظمؾ إذا يمٛمث٤مل، ٟم٠مظمذ اًمٕمٞمد -ُمثالً – ىمْمٞم٦م اًمِمديد، إؾمػ ُمع: ُمداظمٚم٦م

: ىم٤مًمقا  اًمٚمٞمٚم٦م ٟمٗمس ذم وهٜم٤م قمٞمد، همداً  أن اًمًٕمقدي٦م ذم ُمثالً  وصم٧ٌم رُمْم٤من ُمـ إظمػم

 .اًمِمٝمر شَمْٙمِٛمٚم٦م همداً  إن

 .ٟمٕمؿ اًمِمٝمر، مت٤مم: اًمِمٞمخ

 اًمًٕمقدي٦م إمم قممن ُمـ ٟم٘مقل أو اًمًٕمقدي٦م ُمـ ُم٤ًمومر اًمرضمؾ يم٤من وم٢مذا: ُمداظمٚم٦م

 ص٤ٌمح أو اًمٚمٞمٚم٦م ٟمٗمس ذم يٕمٜمل إردن، أهؾ ُم٘مٞمٛمل ُمـ ُم٘مٞمؿ وهق ٟمٗمًٝم٤م، اًمٚمٞمٚم٦م ذم

 هؾ ؾم٤مومر، إردن ذم اًمثالصملم اًمٞمقم وص٤ٌمح اًمًٕمقدي٦م، ذم اًمٕمٞمد يقم ص٤ٌمح هل اًمذي

 قمٞمد؟ أو هٜم٤مك ًمف اًمّمٞم٤مم هذا يٕمتؼم يٕمٜمل أن ًمف، يٕمٜمل

 ٟمحقه، قمـ ًمٙمـ سم٤مًمْمٌط، اًم١ًمال هذا قمـ أىمقل ٓ قمـ ؾُمِئٚم٧م أن٤م: اًمِمٞمخ

 يم٤مٟمقا  إردٟمٞملم سمٕمض قمـ ُمرة، ُمـ أيمثر إًمٞمف أذت اًمذي آظمتالف سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ؾُمِئٚم٧م

 ومٌٕمْمٝمؿ وقمنمون، شمًٕم٦م اًمِمٝمر أن اًمًٕمقدي٦م إقمالن أو شمٕمٞمٞمد ومٌٚمٖمٝمؿ اًمٕمٛمرة، ذم

 .يم٤مًمت٤مزم ضمقايب يم٤من أومٓمر، وسمٕمْمٝمؿ ص٤مم

 دظمؾ إذا أُم٤م أص٤مب، وم٘مد اًمًٕمقدي٦م ذم يزال ٓ وهق إردٟمٞملم ُمـ أومٓمر ُمـ

 إمم إردٟمٞمقن وم٤مٟم٘مًؿ ذيمرت ُم٤م سمٚمٖمٝمؿ إردن، ذم اعم٘مٞمٛملم أيمثر واىمع هق يمم إردن



 353 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اظمتالف اعمٓم٤مًمع

 . قمٙمس وُمٜمٝمؿ إردن، ُمع وص٤مم اًمًٕمقدي٦م ُمع أومٓمر ُمـ وُمٜمٝمؿ ُمٜمٝمؿ، ىمًٛملم

 هق احلدي٨م آظمر زمإ ش..ًمرؤيتف صقُمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف أن اعمقوقع ذم رأجل وم٠من٤م

 وإىم٤مًمٞمؿ اعمٓم٤مًمع ظمالف ُمـ يٜمٔمر وٓ ُمٕمف، يتج٤موسمقا  أن اعمًٚمٛملم يمؾ قمغم جي٥م قم٤مم ٟمص

 .اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمع اًمتج٤موب ومٕمٚمٞمف اًمثٌقت هذا سمٚمٖمف ُمـ وإٟمم ذًمؽ، وٟمحق

 اًمٞمقم، اًم٘م٤مئٛم٦م احلٙمقُم٤مت أو اًمدول أن -آٟمٗم٤مً – أذت يمم إؾمػ ُمع ًمٙمـ

 هذا ُمثؾ ومٞم٘مع ذاك، ُمـ هذا ًمٙمـ احلٙمؿ، هذا ذم وم٘مط آظمتالف ًمٞم٧م خمتٚمٗم٦م

 .آوٓمراب وهذا آظمتالف،

 دوًم٦م شمٕمٚمـ أن عمجرد يّمقُمقا  أن يم٤موم٦م اعمًٚمٛملم قمغم جي٥م أنف إصؾ: أىمقل وم٠من٤م 

 ضم٤مءين أنف اعم٠ًمخ٦م هذه ذم يتٕمٚمؼ ومم٤م ظمروضم٤ًم، أو دظمقًٓ  ؾمقاء اهلالل، إصم٤ٌمت ُمًٚمٛم٦م

 اعمًٚمٛمقن يم٤من وإذا ٟمختٚمػ، أن اقمتدٟم٤م ٟمحـ أنف وهمػمه٤م، أخمٟمٞم٤م ُمـ أوروسم٤م ُمـ أؾمئٚم٦م

 .سمالدهؿ ظم٤مرج وهؿ هبؿ ومٙمٞمػ خيتٚمٗمقن سمالدهؿ ذم

 آظمر، إقمالن ىمٌؾ َيّْمُدر إقمالن أّي  ُمع شمّمقُمقا  أن قمٚمٞمٙمؿ أن ضمقايب ومٙم٤من: اعمٝمؿ

 .ظمرهآ إمم ردٟمٞم٦مأ ؾمٕمقدي٦م اًمٜمٔمر: سمٖمض

 .اًمٗمٚمٙمل احل٤ًمب رؤي٦م قمغم ُمٌٜمل إقمالهنؿ يم٤من ًمق طمتك: اًم١ًمال

 ومٝمٜم٤م ومذيمروين، ٟمًٞم٧م وإن ُم١مىمت٤مً  أن شم٠مضمٞمٚمف وأرضمق آظمر طمٙمؿ ًمف هذا: اًمِمٞمخ

 .ي٘مع اًمذي ًمالظمتالف سم٤مًمٜم٦ًٌم أن طمٙممن

 اًمقاىمع هذا اًمقاىمع، هق يمم يتٗمرىمقا  وٓ مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛمقن يّمقم أن إصؾ: ىمٚم٧م

 يِمتد، آظمتالف هذا أن اعمالطمظ ًمٙمـ ودوًم٦م، دوًم٦م وؿمٕم٥م، ؿمٕم٥م سملم ُم٤م اظمتالف

 أذيمر وأن٤م ىمًٛملم، ٟمٗمًف قمغم اًمِمٕم٥م هذا ومٞمٜم٘مًؿ اًمقاطمد، اًمِمٕم٥م يِمٛمؾ أنف سمحٞم٨م

 ذم ٓ اًمٜم٤مس سمٕمض ُمـ وؾُمئِٚم٧م اًمٌٚمٌٚم٦م، هذه ُمثؾ وىمع اح٤موٞم٦م اًمًٜملم سمٕمض ذم ضمٞمداً 

 وأذيمر واًمٕمٙمس، ُمٗمٓمر وآسمـ ص٤مئؿ إب يم٤من اًمقاطمد، اًمٌٞم٧م ذم اًمقاطمد اًمٌٚمد

 اعمٙم٤من -إمم ـمٌٕم٤مً  سم٤مًمًٞم٤مرة- إمم وصٚم٧م وقمٛمرايت أؾمٗم٤مري سمٕمض ذم أنٜمل ضمٞمداً  أجْم٤مً 

 يقُمئذٍ  قمجقز ؾمٞم٤مرة ُمٕمل يم٤من سم٤مًمٕمِم٤مش، اعمًٛمك اعمديٜم٦م ـمريؼ ذم هق اًمذي
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 ومٜمزًم٧م ُُمـْحٙمؿ، همػم اًمٖمٓم٤مء ُم٤مًء: يٍمف أنف وضمدت اًمرديؽم، ومحّم٧م ح٤م ومًخٜم٧م،

 ٓ حلٞم٦مً  ُمٚمتح يمٝمؾ ومٞمف ديم٤من إمم اعمٓم٤مف يب ومقصؾ اًمديم٤ميملم، سمٕمض ذم شمٕمرومقا  هٜم٤مك

 اًمٙمقي٧م، ُمع ص٤مئؿ إٟمف وي٘مقل يمقيتل، هق وإذا سمٕمض ُمع ٟمتٙمٚمؿ وم٠مظمذٟم٤م ومٞمٝم٤م، سم٠مس

 أن أريد أن أن٤م اًمذي وهذا ٟم٘م٤مش، ذم ُمٕمف دظمٚم٧م أن٤م ومٝمٜم٤م اًمًٕمقدي٦م، ذم ُم٘مٞمؿ وهق

ره،  .أُمٙمـ ُم٤م آظمتالف فم٤مهرة ُمٜمع اًمنمع ىمقاقمد ُمـ إن أىمقل وم٠من٤م ُأيَمرِّ

 همػم هذا ًمٙمـ واطمد، سمٚمد سمرؤي٦م مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛمقن يّمقم أن إصؾ: ىمٚمٜم٤م وم٤مٔن 

 ُمـ دائرةً  أوؾمع اًمُٗمْرىَم٦م ؾمتّمػم اًمقاطمد، اًمٌٚمد ذم إصؾ هذا قمغم سم٘مٞمٜم٤م وم٢مذا واىمع،

ٚمِّط أن ٟمٛمٚمؽ ُم٤م ٟمحـ ٟمٛمٚمٙمٝم٤م، ٓ ٟمحـ اًمتل اًمٗمرىم٦م ًَ  قمغم وآراءٟم٤م أومٙم٤مرٟم٤م ُٟم

 .قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن أمجع ومٞمم آراءٟم٤م ي٘مٌٚمقا  ٓ اًمذيـ ُمع وسمخ٤مص٦م احلٙمقُم٤مت،

 سمنمط ومٞمف، ٟمحـ اًمذي اًمٌٚمد ُمع ٟمّمقم: أىمقل آظمتالف فم٤مهرة شم٘مٚمٞمؾ أضمؾ ُمـ 

 صممن ٟمّمقم أن اعمٛمٙمـ همػم ُمـ: ُمثالً  قم٤مل هب٤م ي٘مقل ٓ ضمذري٦م خم٤مًمٗم٦م ذم ٟم٘مع أٓ

 هذا ُمثؾ إُمر وىمع وم٢مذا يقُم٤ًم، وصمالصملم واطمد ٟمّمقم ممٙمـ همػم يقُم٤ًم، وقمنميـ

 قمغم يٜم٘مص وٓ اًمثالصملم قمغم يزيد ٓ سمٚمده رؤي٦م ُمع سمٚمده، ذم اعم٘مٞمؿ وص٤مم آظمتالف

 اخلالف ؾمٞمزيد هذا ٕن آظمر، سمٚمدٍ  ُمع يّمقم أن ُمـ ذاً  أىمؾ ومٝمذا واًمٕمنميـ، اًمتًٕم٦م

 .أراه أن٤م اًمذي هذا ومرىم٦م، واًمٗمرىم٦م ظمالوًم٤م

 .شًمرؤيتف صقُمقا »: شمًٚمٞمٛمف جي٥م قم٤مم ٟمص هٜم٤مك: اًم٘مقل ظمالص٦م

 آضمتٝم٤مد، ُمـ سمٜمقع خي٤مًمٗمف أن أو يتٌٜم٤مه أن إٟم٤ًمن ممٙمـ واضمتٝم٤مد، رأي وهٜم٤مك

 ذم ي٘مع أن دون اًمٌٚمد أهؾ ُمع ويٗمٓمر اًمٌٚمد، أهؾ ُمع يّمقم أن وهق آضمتٝم٤مد ُمـ سمٜمقع

 .اجلذري٦م اعمخ٤مًمٗم٦م شمٚمؽ

 اعم٠ًمخ٦م ذم اًمدىم٦م يّمػم إذا إصؾ، هق هذا ٕن أقمٚمـ: اًمذي اًمٌٚمد ُمع يّمقم أو

 وآضمتٝم٤مد، واًمٜمزاع اخلالف ُمقاـمـ ُمـ هل اًمتل اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم ذم اًمِم٠من هق يمم

 .ؾم٠مخ٧م قمم ضمقايب هذا

ٌُٕمد يٕمٜمل سم٤مًمٜم٦ًٌم ..:ُمداظمٚم٦م
 .أن يٕمٜمل اعم٤ًموم٤مت ًمِ
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 ؟..اعم٤ًموم٤مت سمٕمد: اًمِمٞمخ

 .اًمٞمقم ىمٌؾ أو سمٞمقم يًٌ٘مقٟم٤م هذا اًمنمق، ذم أو اًمٖمرب ذم اًمٜم٤مس: يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 سم٥ًٌم ظمالوًم٤م أو ومرىم٦مً  ٟمقضمد ٓزم ومٚمٞمس اًمٜمٝم٤مر، يتٌع اًمٚمٞمؾ أظمل ٕنف: اًمِمٞمخ

 رأوا سم٠مهنؿ اعمنمق ُمـ قمرف إذا وم٤معمٖمرب اعمٖمرب، همػم اعمنمق ذم -ُمثالً - اظمتالف

 سُمْٕمد طم٥ًم قمغم صمالصًم٤م أو -ُمثالً – قمٜم٤م ؾم٤مقمتلم ُمت٠مظمر قمٜمدهؿ ؾمٞمٙمقن اهلالل،

 .قمٗمقاً  ضمٝم٦م، ُمـ هذا اعم٤ًموم٤مت،

 يٙمٚمػ أن اًمنميٕم٦م ُيْن  ُمـ قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م ذم يٛمٙمـ ٓ يٛمٙمـ، ٓ: أظمرى ضمٝم٦م ُمـ

 اًمذي ُمـ دىمٞم٘م٦م، قمٚمٛمٞم٦م ٟمٔمري٦م أُمقر قمغم ذيٕمتٝمؿ أطمٙم٤مم ي٘مٞمٛمقا  أن اعم١مُمٜملم قم٤ٌمدة

 هب٤م حتتجقا  أن ،قمٚمؿ ٓ يٕمٜمل، اعم٤ًموم٦م، ًمؽ حيدد اًمذي ُمـ اعمٓم٤مًمع، ًمؽ حيدد ي٘مدر

 إُمقر هذه عمثؾ يْمع أن يًتٓمٞمع ٓ ضمدًا، ودىمٞم٘م٦م دىمٞم٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م وؾم٤مئؾ قمغم اًم٘م٤مئؿ

 .شًمرؤيتف وأومٓمروا ًمرؤيتف، صقُمقا »: اًمُٞمْن  ضم٤مء وًمذًمؽ طمدودًا،

 .وهٙمذا يّمؿ، ل وإٓ ص٤مم، اًمّمٞم٤مم إصم٤ٌمت صٞم٤مم، سمٚمٖمف ومٞمٛمـ

: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ًمٚمّمٞم٤مم سم٤مًمٗمروٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م أي٤مت ظمتؿ سم٤مًمٖم٦م حلٙمٛم٦م اهلل يريد

ُ  ُيِريدُ ﴿ ةَ  َوًمِتُْٙمِٛمُٚمقا  اًْمُٕمْنَ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َوٓ اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ وا اًْمِٕمدَّ ُ َ  َوًمِتَُٙمؼمِّ  َُم٤م قَمغَم  اّللَّ

 .[384:اًمٌ٘مرة] ﴾شَمِْمُٙمُرونَ  َوًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َهَدايُمؿْ 

 شم٘مقل؟ أن شمريد يمٜم٧م ُم٤مذا شمٗمْمؾ

 سمٕمض أن اًمٙمقي٧م، ذم طمدث إول - اًمتقوٞمح٤من أىمقل - شم٤مرةً : ُمداظمٚم٦م

 وص٤مُم٧م اًمًٕمقدي٦م أقمٚمٜم٧م واإلؾمالُمل، اًمٕمريب اًمٕم٤مل ذم ذيمرهؿ اعمٕمروف اعمِم٤ميخ

 ومراح وإُم٤مم ظمٓمٞم٥م هق اًمت٤مزم اًمٞمقم اًمّم٤ٌمح ذم أومٓمر، ُم٤م ُمٕمٝمؿ أن٤م: ىم٤مل ومٝمق اًمٙمقي٧م،

 .ص٤مئؿ وهق اًمٕمٞمد ظمٓم٥م

 يمٞمػ؟...:اًمِمٞمخ

 .ُُمَقفّمػ ٕنف اًمٕمٞمد يّمكم ذه٥م: ُمداظمٚم٦م

 .هذه همري٦ٌم واهلل: اًمِمٞمخ
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 .ص٤مئؿ وهق: ُمداظمٚم٦م

 .يمٞمػ اًمتٜم٤مومر أرأج٧م: اًمِمٞمخ

 إمم ظمرضمقا  جمٛمققم٦م ُمع اًمٕمٞمد صغم اًمث٤مين اًمٞمقم وذم ص٤مرت، ومتٜم٦م وهق: ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜم٤مس ذم ومتٜم٦م وأوىمٕمقا  اًمٕمٞمد، وصغم سمٕمٞمد، ُمٙم٤من إمم اًمؼم،

 ٟمٔمرة؟ وضمٝم٦م هق ُم٤م: اًمِمٞمخ

 ىمٚمٜم٤م يمذا، وأهنؿ أظم٤ٌمرهؿ ذم دىمٞم٘مقن أهنؿ اًمًٕمقديلم ه١مٓء أن هذا هق: ُمداظمٚم٦م

 .ومتٜم٦م حتدث هذا اًمقاطمد اًمٌٚمد..ًمٜم٤م ًمٞمس اًمقاطمد اًمٌٚمد ذم فًم

 ُم٤م اًمًٕمقديلم أن ضَمَدًٓ  ؾَمّٚمٛمٜم٤م دىم٦م، قمٜمده اًمذي أؾمت٤مذ ي٤م ُمـ ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 .ُمٜمٝمؿ أطمًـ اًمٙمقيتٞملم يٕمٜمل دىم٦م، قمٜمدهؿ

 ـمٞم٥م،: هلؿ ىمٚم٧م أُمريٙم٤م، ذم ًمٌٕمْمٝمؿ ىمٚم٧م أن٤م: اًمث٤مين إُمر أبدًا، ٓ: ُمداظمٚم٦م

، أو خت٤مًمٗمقا  شمٗمٕمٚمقن، ُم٤مذا إوحك يقم ذم أنتؿ  يمٚمف اإلؾمالُمل اًمٕم٤مل شمقاوم٘مقا

 .اًم٘مْمٞم٦م ذم ًمالظمتالف ُمٙم٤من ذم اًمٗمٓمر ذم أُم٤م..يتٗمؼ

قا  أن اعمًٚمٛملم طُمّٙم٤مم ُيْٚمِٝمؿ أن اهلل ٟم٠ًمل ٟمٕمؿ، أي: اًمِمٞمخ  سم٠من ؿمٕمقهبؿ، ُيَرحيِّ

 .سمديٜمٝمؿ حيٙمٛمقا 

 رُمْم٤من دظمقل ىمٌؾ واًمّمٞم٤مم اًمٗمٓمر شمٕمٚمـ احل٤ًمب قمغم اًمٌالد ُمـ يمثػم..:ُمداظمٚم٦م

 .سمِمٝمريـ سمِمٝمر،

 سم٤ميمًت٤مين يم٠منف رضمؾ ذم. .أُمريٙم٤م ذم أُمريٙم٤م، ذم وىمع وهٙمذا ٟمٕمؿ، أي :افشقخ

 ضم٤مؤوا اعمًٚمٛملم ُمـ صمالصم٦م: ىم٤مًمقا  شمٕمٚمٛمقن يمم إؾمالُمٞم٦م مج٤مقم٤مت هٜم٤مك ذم ومٚمٙمل،

 اًمٗمٚمٙمل، قمٚمٛمف قمغم اقمتمداً  ؿمٝم٤مدهتؿ وأؾم٘مط اًمٗمٚمٙمل ىم٤مم اهلالل، رأوا سم٠مهنؿ وؿمٝمدوا

 سم٤مًمٜم٦ًٌم قَمٞمَّٜمٝم٤م ـمٌٕم٤مً  اًمٗمالٟمٞم٦م، اجلٝم٦م ذم اًم٘مٛمر رأج٧م ىم٤مل إول اًمِم٤مهد يم٤من: ىم٤مل طمٞم٨م

 وَمَردّ  وهٙمذا، واًمث٤مًم٨م واًمث٤مين اجلٝم٦م، هذه ذم ُيرى أن يٛمٙمـ ٓ ومٚمٙمٞم٤مً  هذا ىم٤مل ًمٚمٌٚمد،

 ًمألُم٦م ذع ُم٤م ذع طمٞمٜمم وضمؾ قمز اهلل أن مت٤مُم٤مً  ُم٘متٜمع أن٤م واهلل سم٤مًمٗمٚمؽ، اًمِمٝم٤مدة

 .صم٤مٟمٞم٤مً  واًمٕمٜم٧م احلرج رومع اًمٞمن وومٞمٝم٤م واًمٜمقر، اهلدى ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛم٦م
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 واًمِمٝمر وم٠ممتقا  قمٚمٞمٙمؿ همؿ وم٢من ًمرؤيتف وأومٓمروا ًمرؤيتف صقُمقا » :ىم٤مل ومحٞمٜمم

 .شيقُم٤مً  صمالصملم

ٞملم يم٤مٟمقا  وًمق ومٓمرهتؿ، قمغم هؿ اًمذيـ اعمًٚمٛملم ظم٤مـم٥م ومٝمق   ُمث٘مٗملم همػم ُأُمِّ

ٌَّؼ أن ص٤مًمح وأنف اإلؾمالم، ًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمٕم٤معملم رب شم٠ميمٞمد ُمـ وهذا ُمتٕمٚمٛملم، وهمػم  ُيَٓم

 .ُمٙم٤من يمؾ وذم زُم٤من يمؾ ذم

ٌِّ٘مف أن يًتٓمٞمع شًمرؤيتف ومّمقُمقا »  يم٤مٟم٧م ُمٝمم صم٘م٤مومتف، يم٤مٟم٧م ُمٝمم ؿمٕم٥م، يمؾ ُيَٓم

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمرؤي٦م إمم إُمر ُأقمٞمد إذا أُم٤م اًمٌٍمي٦م، اًمرؤي٦م إمم إُمر أقم٤مد ٕنف أُمٞمتف،

 ُيِْمؽَمط هؾ إومراد ه١مٓء شُمرى ي٤م صمؿ اًمٜم٤مس، ُمـ سم٠مومراد ُُمَٕمٚمَّ٘م٤مً  إُمر هذا ومًٞمّمٌح

قمك إذا اًمِم٤مهد، ذم يمٚمٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء يِمؽمـمف ُم٤م ومٞمٝمؿ  قمدًٓ، يٙمقن أن اهلالل رأى أنف ادَّ

ٌَؾ أن٧م أنف قمٚمٞمف ؾَمَٞمْحُٙمؿ اًمذي ُمـ سم٤مًمٗمٚمؽ، قم٤مح٤مً  يٙمقن أم  شم٘مٌؾ ُم٤م أو ؿمٝم٤مدشمؽ شُمْ٘م

قمٞمف، وهق اًمٕمٚمؿ قمغم ىم٤مئٛم٦م ؿمٝم٤مدشمف أن وسمخ٤مص٦م ؿمٝم٤مدشمف،  اجلٛمٝمقر يمؾ يًتٓمٞمع وٓ َيدَّ

 .ومٞمف يِم٤مريمف أن

 ٓ أُمٞم٦م، أُّم٦م ٟمحـ» :ىم٤مل طمٞمٜمم ،ط اًمٜمٌل أن احلؼ، هق أنف أقمٚمؿ واهلل أومٝمؿ وأن٤م

 .شٟمح٥ًم وٓ َٟمْٙمُت٥م

 وٟمحق واًم٘مراءة سم٤مًمٙمت٤مسم٦م سمجٝمؾٍ  ئمٚمقا  أن اعمًٚمٛم٦م إُم٦م قمغم يٗمرض أنف يٕمٜمل ٓ

ٞم٦م ـمٌٕمٝمؿ هق وإٟمم ذًمؽ،  اًمٌٍمي٦م سم٤مًمرؤي٦م اعمتٕمٚمؼ احلٙمؿ هبذا يتٕمٚمؼ ومٞمم سم٤مُُٕمِّ

 واًمِمٝمر وهٙمذا، وهٙمذا هٙمذا اًمِمٝمر  حت٥ًم وٓ ٟمٙمت٥م ٓ أُمٞم٦م، أُم٦م ٟمحـش:ىم٤مل

 .وقمنمون شمًع وشم٤مرة صمالصمقن، شم٤مرة أي شوهٙمذا وهٙمذا هٙمذا

 طمٞمٜمم اًمٗمٚمٙمٞمقن ه١مٓء قمٚمٞمٝم٤م حيرص اًمتل اًمٖم٤مي٦م هل ُم٤م اًمقاىمع، ذم قمؼمة هٜم٤م

 اًمٌٍمي٦م اًمرؤي٦م ٕن اًمٗمٚمؽ: سمٕمٚمؿ ٟمحٙمؿ أن جي٥م أنف قمِمػمهتؿ، ُمع رؤوؾمٝمؿ يرومٕمقن

 اًمٖم٤مي٦م؟ هل ُم٤م ختٓمئ، ىمد

 هذا ذم أنف أقمت٘مد أن٤م اعمًٚمٛم٦م، اًمِمٕمقب سملم اًمقاىمع اخلالف قمغم ىمْم٤مءً  ي٘مقًمقن

 ُيرى ؾمٞم٘م٤مل أنف إىمؾ قمغم ىم٤مئًم، اخلالف ومًٞمٔمؾ اًمٗمٚمٙمل، اًمٕمٚمؿ حتٙمٞمؿ وهق اًمٓمٚم٥م

 .هذه ُمثؾ قمغم ُيـْجِٛمٕمقن وهؿ اًمٗمالين، اًمٌٚمد ذم يرى وٓ اًمٗمالين، اًمٌٚمد ذم اًم٘مٛمر



 352 اظمتالف اعمٓم٤مًمع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .اًمنمع طمٙمؿ إمم سم٤مًمرضمقع إٓ ظَماَلص يقضمد ٓ اخلالص، هق ُم٤م: إذاً  

ة ومٞمف صمؿ  أُمٞم٦م ُأُّم٦م ٟمحـ»: ًمٜم٤م ي٘مقل هق واًمرؾم٤مًم٦م، اًمٜمٌقة ُم٘م٤مم قمغم ضمداً  ٞمٕم٦مومٔم ضُمْرأ

 .شٟمح٥ًم وٓ ٟمٙمت٥م ٓ

 صم٤ٌمتإ يٜمٌٖمل ذًمؽوًم اًمٗمٚمؽ، قمٚمؿ وأقمٚمؿ وأطم٥ًم أيمت٥م أن٤م ٓ: شم٘مقل شم٠ميت أن٧م

 .اًمٗمٚمؽ سمٕمٚمؿ ظمروضم٤مً  أو دظمقًٓ  اهلالل

ب أن٤م  ٚمٜم٤م إذا أنٜم٤م أؾمت٤مذ، ي٤م اعمقوقع هذا ُأىَمرِّ  إطمٙم٤مم ذم اًمٗمٚمؽ قمٚمؿ َدظمَّ

 .ىمٌؾ ُمـ واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد أص٤مب ُم٤م أص٤مسمٜم٤م اًمنمقمٞم٦م،

 سم٤مب قمغم ختٓمر ُم٤م ٟمٔمري٦مً  اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمجالت ُمـ ىمرأت ُم٤م سمٕمض ذم ىمرأت يمٜم٧م

ومٞم٦م، أو اًمٗمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٍمي٦م، اًمٕمٚمقم دارؾم٦م ًمٜم٤م ُيت٤مح ٓ اًمذيـ ٟمحـ أُمث٤مًمٜم٤م،  ًمٙمـ اجلٖمرا

 ُم٤م اًمٕمٚمقم، خمتٚمػ ذم ًمٚمٛمٓم٤مًمٕم٦م ومراغ قمٜمدي يم٤من» قمٛمري، ذم ُم٣م ُم٤م ذم يم٤من

 شمٓمٚمع طمٞمٜمم اًمِمٛمس أن اعمٓم٤مًمٕم٤مت، هذه ُمـ ومٕمٚمٛم٧م ،شؾمٌٞمالً  ذًمؽ إمم اؾمتٓمٕم٧م

 وهٜم٤م اجلٌؾ هٜم٤م ـمٚمٕم٧م، ُم٤م قمٚممً  سمٕمد، ـمٚمٕم٧م ُم٤م هل قمٚممً  اجلٌؾ، ىمٛم٦م قمغم وٟمراه٤م

 اًمْمقئٞم٦م إؿمٕم٦م ًمٙمـ اخلٚمػ، ذم هٜم٤م شمزال ٓ هل ي٘مقل اًمٕمٚمؿ ضم٤مء اًمِمٛمس، ىمرص

 .ىمقة شمٕمٓمل شمٓمٚمع ًَمـمَّ  وهل اًم٘مٛم٦م، ومقق اًمِمٛمس ٟمرى أن قمٙم٧ًم هل

 اًمِمٛمس، ـمٚمٕم٧م ي٘مقل اًمٕم٤مدي اًمٌٍم اًمٜمٔمر سمٞمص، طمٞمص ذم ؾمٜم٘مع أن هٜم٤م: إذاً 

 .اجلٌؾ وراء يزال وٓ ـمٚمٕم٧م ُم٤م: ي٘مقل اًمٕمٚمؿ ـمٚمٕم٧م، ُم٤م ٓ ي٘مقل اًمٕمٚمؿ

 اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ ريمٕم٦م أدرك ُمـ»: ي٘مقل طملم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمٞمٜمئذٍ 

 اًمٕمٍم صالة ُمـ ريمٕم٦م أدرك وُمـ أدرك، وم٘مد اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ اًمٗمجر صالة ُمـ

 .شأدرك وم٘مد اًمِمٛمس شمٖمرب أن ىمٌؾ

 قمٜمد اجلٌؾ ىمٛم٦م قمغم اًمِمٛمس ٟمرى طمٞمٜمم شم٤مم، شمٜم٤مىمض قمٜمدٟم٤م ذم ص٤مر هٜم٤م سمٛمٕمٜمك

 اًمٕمٙمس وهٜم٤م قمٙم٧ًم، اًمتل هل إؿمٕم٦م ًمٙمـ همرسم٧م، أهن٤م زقمٛمٝمؿ ذم اًمٖمروب

 .مت٤مُم٤مً  سم٤مًمٕمٙمس

: ىم٤مل اًمذي حمٛمد قمغم اهلل وصغم اًمنميٕم٦م، اشم٤ٌمع ذم هق واًمراطم٦م وم٤مهلدى ًمذًمؽ
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سمٙمؿ ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م ُم٤م»  اهلل قمـ يٌٕمديمؿ ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م وُم٤م سمف، وأُمرشمٙمؿ إٓ اهلل إمم ُيَ٘مرِّ

 .شقمٜمف وهنٞمتٙمؿ إٓ اًمٜم٤مر إمم وي٘مرسمٙمؿ

  اٟمٙمِمػ؟ يمٞمػ أرأج٧م اًمٙمالم، أثٜم٤مء ذم اجلقاب ضم٤مءك يٛمٙمـ أن٧م

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 إخ شمٗمْمؾ ُم٤م ُمثؾ إوحك قمٞمد ُمثؾ يّمػم أُمريٙم٤م ذم قمٜمدٟم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم: ُمداظمٚم٦م

 قمٞمد، أنف أقمٚمٜم٧م ُم٤م اجلمقم٤مت وسمٕمض قمٞمد، أنف أقمٚمٜم٧م اجلمقم٤مت سمٕمض اًمٕم٤مم أن

 ٟمحـ ومٜم٘مقم ضمداً  ىمٚمٞمٚم٦م مج٤مقم٦م ٟمٙمقن ومٜمحـ ضمدًا، ـمقيٚم٦م شمٙمقن اعمٜم٤مؾم٤ٌمت سمٕمض ومٞمٕمٜمل

ٌِّؼ اخلٓم٦ٌم ٟمٕمٛمؾ ُمثالً  أنف وٟم٘مقل سمٕمض، ُمع وٟمجتٛمع سمٕمض ُمع ٟمذه٥م ُٟمَٕمٞمِّد، سممذا  وُٟمَٓم

 سم٤مًمٕمٞمد؟ اًم٘مٞم٤مم يٕمٜمل اًمٕمدد ىمٚمٞمٚم٦م -ُمثالً – مج٤مقم٦م قمغم جيقز ومٝمؾ اًمنمع،

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .ـمٌٕم٤مً  إوحك، قمٞمد: ُمداظمٚم٦م

 .اًمٌالد شمٚمؽ يًتقـمٜمقا  أن جيقز ُم٤م سم٠منف، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ُمثكم اًمٕم٤مضمز ضمقاب: اًمِمٞمخ

 (  11 :11: 53/ 766/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 31: 11/ 766/ واًمٜمقر اهلدى) 

 صفر دخقل رشؿقًّا ُتعؾـ ٓ بؾد يف يعقشقن افذيـ ادسؾؿقن

 يصقمقن؟ مـ مع رمضان

 ذم ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ اًمّمٞم٤مم، قمغم يم٤مٟم٧م اًمتل إومم اعم٠ًمخ٦م يٕمٜمل، اًم١ًمال :مداخؾة

 ًمٙمـ ـمٌٕم٤ًم، اًمًٕمقدي٦م ذم قَمٞمّدوا همزة أهؾ اًمٕمٞمد، صم٧ٌم ومٕمٜمدُم٤م شمقضمد، دوًم٦م ٓ ومٚمًٓملم

 إردن، ُمع ص٤مُمقا  إُم٤ميمـ سمٕمض ذم اظمتٚمٗمقا  طمتك يممن وًمٕمٚمٝمؿ اًمْمٗم٦م أهؾ سم٤مىمل

 طمٞمٜمئٍذ؟ احلٙمؿ ومم
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 إًمٞمٝمؿ، إىمرب اًمٌٚمد ُمع يّمقُمقا  أهنؿ احل٤مًم٦م، هذه ُمثؾ ذم اعمٗمروض: اًمِمٞمخ

 .إردن وهل

 ذم ًمٙمـ إردن، هل هلؿ إىمرب اًمٌٚمد إن ٟم٘مقل يٕمٜمل ؿمٞمخٜم٤م، ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

، يٕمٜمل ًمٕمٚمف وًمٌٜم٤من ؾمقري٤م ُمثؾ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٌٚمدان سمٕمض  ؾمقري٤م أو إردن يٕمٜمل خيتٚمٗمقا

 ذًمؽ، ذم ُمتٕمٚم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م وسمٕمديـ سمٞمٜمٝمؿ، طمػمة شمّمػم هٜم٤م يٕمٜمل يممن، ذم خيتٚمٗمقا 

ق هذه اًمًٞم٤مؾمٞم٦م احلدود ٟمجٕمؾ ح٤مذا اعمًٚمٛملم، إطمٜم٤م يٕمٜمل  ُمع اعمًٚمٛملم، سملم ُم٤م شُمَٗمرِّ

 ش.ًمرؤيتف صقُمقا »: أنف ؾم٤مسم٘م٤مً  ىمٚم٧م أن٧م يمم ذـًم٤م ًمٞمس اًمٕمٚممء وسم٤مًمذات يٕمٜمل أنف

 دوًم٦م أيَّ  أو اًمًٕمقدي٦م أن ُمع اًمًٕمقدي٦م ُمع -ُمثالً - يّمقُمقا  ٓ ومٚممذا قم٤مم، هق

 .اعمًٚمٛملم ُمع ُمٕمٝم٤م ٟمّمقم ُم٤م إول ذم أثٌت٧م

 .قمٜمف اجلقاب ؾمٌؼ ُم٤م شمٕمٞمد أن أن٧م: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

  ..شمريد أفمٜمؽ ُم٤م ي٤ًمقمد؟ يمالم ٤مهٜم قمٜمدك اًمٗم٤مئدة، أجش: اًمِمٞمخ

 .هٙمذا ىمٚم٧م أن٤م اجلٖمراومٞم٦م، احلدود ٟمجٕمؾ ح٤مذا: شم٘مقل أن٧م

 .ىمٚم٧م ُم٤م أن٤م ٓ ٓ: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٗمٞمتٝم٤م أن٤م وإٓ: اًمِمٞمخ

 .ٟمٗمٞمتٝم٤م أن٧م: ُمداظمٚم٦م

 يّمقم أن ضمذري٤مً  اعمِمٙمٚم٦م طمؾ: ًمؽ ىمٚم٧م اعمِمٙمٚم٦م، طمؾ هق ُم٤م ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 ٟمريد ـمٞم٥م، احلٙمقُم٤مت، سملم اًم٘م٤مئؿ اخلالف سم٥ًٌم واىمع، همػم هذا مجٞمٕم٤ًم، اعمًٚمٛمقن

 .اًمقاطمد اًمِمٕم٥م سملم اًمقاطمد، اًمِمٕم٥م سملم ظمالوًم٤م أجْم٤مً  ٟمقضمد

، اًمذي ه١مٓء واهلل أنف: يمالُمؽ ُمٕمٜمك أن وم٠من٧م  ؟أن٧م ىمٚم٧م وأجـ يم٤مٟمقا

 .همزة ذم همزة، ذم: ُمداظمٚم٦م

 .همزة ذم ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ
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 .ٟمٕمؿ قَمٞمَُّدوا همزة ذم: ُمداظمٚم٦م

 إمم يٜمتٛمقن ُمـ ُمع إصؾ ذم هؿ ًمٙمـ اًمًٕمقدي٦م، ُمع قَمٞمَّدوا ـمٞم٥م،.... .:اًمِمٞمخ

 ُُمْٙمَره٤مً » سم٤مب وُمـ -آٟمٗم٤مً – ذطمتف أن٤م اًمذي اًمرأي شمٜمٗمٞمذ ُمـ سمد وٓ يم٤من إذا دوًم٦م، أيِّ 

 .شسمٓمؾ ٓ أظم٤مك

 .ٓ إول، اإلقمالن ٟمخ٤مًمػ قمٚمٞمٜم٤م يقضم٥م اًمنمع إن: ىمٚم٧م ُم٤م أن٤م

 .هذا ىمٚم٧م ُم٤م أن٤م: ُمداظمٚم٦م

 يمالُمل أيمرر أن شمريدين أن٧م ًمؽ ىمٚم٧م ح٤مذا أيمرره، أن٤م ىمٚم٧م، ُم٤م أن٤م: اًمِمٞمخ

 شم٘مٚمٞمؾ سم٤مب ُمـ ىمٚم٧م ًمٙمـ ىمٚم٧م، ُم٤م وم٠من٤م ص٤مر، اًمذي وهذا شمريده اًمذي هذا اًم٤ًمسمؼ؟

 .دوًمتف ُمع يّمقم أن اًمقاطمد اًمِمٕم٥م قمغم اًمنم،

 .اًمقاطمد اًمِمٕم٥م :اًم٤ًمئؾ

: إصؾ ٟمخ٤مًمػ ٕنٜم٤م ًمٞمس اعمالطمٔم٦م، هذه ٟمالطمظ أن ٟمريد ٟمحـ: إذاً : اًمِمٞمخ 

 .اًمنم شم٘مٚمٞمؾ سم٤مب ُمـ ،شًمرؤيتف صقُمقا »

 هق ُم٤م هذا ٓ: ٟم٘مقل ممٙمـ همػُمك، وإٓ أن٧م اًمنم، شم٘مٚمٞمؾ: زم ىُمؾ أن٧م وم٤مٔن

 .ذقمل هدف

 .يٕمٜمل إومْمؾ هذا: ُمداظمٚم٦م

 أو إردٟمٞملم ُمع يّمقُمقا  أن ًمٚمٖمزاويلم، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمنم شم٘مٚمٞمؾ هق ُم٤م ضمٞمّد،: اًمِمٞمخ

 .اًمًٕمقديلم ُمع

 .إردٟمٞملم ُمع يّمقُمقا  ـمٌٕم٤ًم، إومْمؾ: ُمداظمٚم٦م

 .ُم٣م ح٤م شمٙمرار هق ؾم١ماًمؽ سم٘مل: إذاً : اًمِمٞمخ

 هؿ أن ومرو٤مً  يٕمٜمل يم٤مًمت٤مزم، أؾم٠مخف أن أريد اًمذي أن٤م يٕمٜمل اًم١ًمال هق ٓ،: ُمداظمٚم٦م

 إهنؿ ٟمٕمرف اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم سمٕمض ذم إردن ذم هٜم٤م ًمٜمٗمؽمض أو اًمًٕمقدي٦م، ُمع قَمٞمَّدوا

 .ٟمٕمتؼمه يٕمٜمل ظمٓم٠م إومٓم٤مرهؿ، جيقز ُم٤م هق يٕمٜمل ذًمؽ، طمٙمؿ ُم٤م اًمًٕمقدي٦م سم٢مقمالن أومٓمروا
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 هذا ذم أظمٓم١موا يٕمٜمل هؿ هؾ احلٙمؿ ًمٙمـ طم٤مصؾ، اخلالف هذا أن ؿمؽ ٓ هق

 اًمٞمقم؟ هذا سم٢مقم٤مدة ٟم٠مُمرهؿ يٕمٜمل ُيَٕمٞمِّدوا، يٕمٜمل إُمر،

سًم٤م، إومٓم٤مرهؿ يٙمقن أُم٤م آُملم، ىمؾ وإي٤ميمؿ، أن٤م هيديٜم٤م اهلل: اًمِمٞمخ  ظمٓم٠ًم، وإُم٤م صقا

 .وؾمط ذم

 .ذم ُم٤م ٓ: ُمداظمٚم٦م

 .وؾمط ذم: اًمِمٞمخ

 .ٓ ـمٌٕم٤مً  ٓ، ٓ: ُمداظمٚم٦م

سمٜم٤م ُمـ قُمِرف ُم٤م ٟمحـ ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ  صقاب؟ هق ُم٤م اًم٤ًمسمؼ ضمقا

 أومٓمر اًمّم٤مئؿ هذا ىم٤مل ي٠ًمخٜمل واطمد أن أن٤م ًمٙمـ قُمِرف، ؿمٞمخٜم٤م ي٤م سمس: ُمداظمٚم٦م

 يٗمٝمؿ؟ أن يريد ي٘ميض ُم٤م وإٓ ي٘ميض يٕمٜمل ،ي٘ميض أن قمٚمٞمف هؾ اًمًٕمقدي٦م، ُمع

 .رء قمٚمٞمف ُم٤م هذا أردين، وهق اًمًٕمقدي٦م ذم أومٓمر إذا: ىمٚم٧م أن٤م: اًمِمٞمخ

 .ظمرج ُم٤م هٜم٤م ُم٘مٞمؿ هق سمس: ُمداظمٚم٦م

 اًمذي أُم٤م قمٚمٞمف، ومم هٜم٤مك أومٓمر إذا قمٚمٞمؽ، أقمٞمد أن٤م -هيديؽ اهلل- ؿمٞمخ ي٤م: اًمِمٞمخ

ره ٟمحـ اًمذي اًمّمقاب ومخ٤مًمػ هٜم٤م أومٓمر  ٟم٘مقل ومٜمحـ ٟمّم٤ًم، وًمٞمس اضمتٝم٤مداً  أن ُٟمَ٘مرِّ

 ي٘ميض؟ ٓزم

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 ُمـ وًمٞم٧ًم ُمتٜم٤مهٞم٦م، دىم٦م ومٞمٝم٤م اًم٘مْمٞم٦م شأن» ؿمقف شم٘مقل ح٤م أن٧م: اًمِمٞمخ

 ُمٜمؽ، أقمٚمؿ هق ُمـ أو دوٟمؽ هق ُمـ أو أن٧م رأج٧م -ُمثالً - إذا أن٧م سمٛمٙم٤من، اًمًٝمقًم٦م

 .صحٞمح يٗمٓمر، ٓزم أنف هذا ٓزم ي٘ميض، ُم٤م أنف رأى

 .صحٞمح: ُمداظمٚم٦م

 إردن ذم هٜم٤م ُمثالً  أن٧م هذه، واحل٤مًم٦م يٗمٓمر ٓزم شم٘مقل أن٧م ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 .شمٗمٓمر زم ٓ أنف شمرى ومٝمؾ اًمًٕمقدي٦م، ؾمٛمٕم٧م
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 .واوح...أرى يٕمٜمل أن٤م ٓ،: ُمداظمٚم٦م

 شمٗمٓمر أن أو ُمّمٞم٥م، وأن٧م شمٗمٓمر أن إُم٤م أظمل، وؾمط طمؾ ذم ومم ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

 ﴾قَمٚمِٞمؿٌ  قِمْٚمؿٍ  ذِي يُمؾِّ  َووَمْقَق ﴿: رأجل هذا! وؾمط طمؾ يقضمد ٓ خمٓم٠م، وأن٧م

 .[72:يقؾمػ]

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 ( 11: 61: 53/ 766/ واًمٜمقر اهلدى) 

 إن ُيؼال وإكام افققم كػس يف ـؾفؿ ادسؾؿقن يصقم أن إصؾ

 أـز دػسدة دؾعاً  بؾده مع يصقم مسؾؿ ـؾ

 .مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛمقن يّمقم أن هق إصؾ :افشقخ

 شمٗمٓمرون يقم واًمٗمٓمر شمّمقُمقن يقم اًمّمقم»: طمدي٨م ًمٞمس: إذاً : ُمداظمٚم٦م

 سمدًمٞمؾ؟ ًمٞمس ششمْمحقن يقم وإوحك

 .مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم ًمّمٞم٤مم دًمٞمؾ هذا ٓ،: اًمِمٞمخ

ٟمٜم٤م سمٕمض ٕن: ُمداظمٚم٦م  .إًمٞمف ذهٌتؿ ُم٤م قمغم احلدي٨م هبذا يًتدل إظمقا

 أن إصؾ وإٓ سم٤مًمّمٖمرى، اًمٙمؼمى اعمٗمًدة دومع سم٤مب ُمـ وم٘مط ٟمحـ ٓ،: اًمِمٞمخ

 صح، إن واًمٕمٙمس اًمنمق أهؾ سمرؤي٦م يّمقُمقن اًمٖمرب أهؾ يمٚمٝمؿ، اعمًٚمٛمقن يّمقم

 ُمتٗمرىمقن اعمًٚمٛملم أن هق ي٘مع اًمذي ًمٙمـ واطمدًا، صقُم٤مً  يّمقُمقن مجٞمٕم٤مً  وم٤معمًٚمٛمقن

 آظمر إىمٚمٞمؿ ىمٌؾ إىمٚمٞمؿ أو سمٚمد أهؾ ص٤مم وم٢مذا رء، يمؾ ذم ُمتٗمرىمقن هؿ يمم صٞم٤مُمٝمؿ ذم

 شًمرؤيتف وأومٓمروا ًمرؤيتف صقُمقا »: احلٙمؿ سم٠مصؾ يتٛمًؽ أن أراد أظمر واإلىمٚمٞمؿ

 ومال سمٕمض، قمغم سمٕمْمٝمؿ دول اٟم٘م٤ًمم ٟمحـ يٙمٗمٞمٜم٤م ىمًٛملم، إمم اًمقاطمد اًمٌٚمد ومًٞمٜم٘مًؿ

 ص٤مئؿ ومٞمٝمؿ يّمٌح اًمقاطمد اًمٌٞم٧م أهؾ سمؾ اًمٌٚمد أهؾ وهق ومرىم٦م اًمُٗمْرىم٦م ذم ٟمزيد أن ٟمريد

 .اًمنميٕم٦م شم٠مب٤مه رء هذا ُمٗمٓمر، ومٞمٝمؿ ويّمٌح
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 ٟم٘مقل أن إًمٞمٜم٤م َأْوطَم٧م اًمتل هل سم٤مًمّمٖمرى اًمٙمؼمى اعمٗمًدة دومع وم٘م٤مقمدة: وًمذًمؽ

 ..ظم٤مص دًمٞمؾ هٜم٤مك وًمٞمس ؾمٛمٕم٧م، سمم

 إىمٚمٞمًم  أن وًمق واطمدًا، صقُم٤مً  يّمقُمقن مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم أن هق اخل٤مص اًمدًمٞمؾ 

 اعم٤ًموم٦م سمٕمد اظمتٚمٗم٧م يمٚمم أرسمع أو صمالث أو ؾم٤مقمتلم أو ؾم٤مقم٦م إىمٚمٞمؿ قمـ يت٠مظمر

 .يم٤من سمٚمد أي رؤي٦م قمغم يّمقُمقن ًمٙمـ اًمت٠مظمر، ُم٤ًموم٦م اؿمتدت يمٚمم واؿمتدت،

 ( 11: 17 :19/ 772/واًمٜمقر اهلدى) 

  ظؾقفا يستب وما اهللل رؤية

 رؤيتف قمغم سمٜم٤مءً  اعمرء يّمقم وهؾ اعمٓم٤مًمع اظمتالف طمقل ؾم١مال]: ُمداظمٚم٦م

 ؟[اًمٗمردي٦م

 هل٤م وزن ٓ اًمٗمردي٦م اًمِمخّمٞم٦م اًمرؤي٦م -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- رء يمؾ ىمٌؾ: اًمِمٞمخ

 يّمقم يقم اًمّمقم»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اإلؾمالُمٞم٦م: اًمنميٕم٦م ذم ىمٞمٛم٦م وٓ

 .شاًمٜم٤مس يٗمٓمر يقم واًمٗمٓمر اًمٜم٤مس،

 رأى أنف وًمق يّمقم، ٓ ُمٗمٓمرون واًمٜم٤مس [اهلالل] رأى ؿمخص ومٙمقن ًمذًمؽ 

 .خي٤مًمٗمٝمؿ وٓ خي٤مًمٗمٝمؿ ٓ وأن اجلمقم٦م، إمم يٜمْمؿ أن يٜمٌٖمل ٕنف اهلالل:

 وٓ شًمرؤيتف وأومٓمروا ًمرؤيتف، صقُمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اجلٛمٞمع ًمدى وُمٕمٚمقم

ق اًمتل اًمٗمردي٦م إُمقر ُمـ ًمٞم٧ًم اعم٠ًمخ٦م هذه أن ؿمؽ  يم٤مًمّمالة اعمًٚمؿ ومٞمٝم٤م ُيَٗمرِّ

 ًمٙمـ آظمره، إمم.. ُمٕمٛمٚمؽ ذم أو طم٤مٟمقشمؽ ذم أو سمٞمتؽ ذم شمّمكم أن سم٢مُمٙم٤مٟمؽ ُمثاًل،

 ..ًمؽ ًمٞمس

 أن٧م اًمتل اًمٌٚمد أهؾ ُمع شمّمقم أن قمٚمٞمؽ وإٟمم ًمرؤيتؽ، شمّمقم أن ًمؽ ًمٞمس ًمٙمـ

 .ُمٕمٝمؿ أومٓمرت أومٓمروا إذا ُمٕمٝمؿ، ُصْٛم٧َم  اًمٌٚمد أهؾ ص٤مم وإذا ومٞمٝم٤م، شمٕمٞمش

 اعمًٚمٛملم، جلٛمٞمع قم٤مم ظمٓم٤مب ؿمؽ سمال هذا شًمرؤيتف صقُمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 ٓ ُمًٛمك، سمٖمػم اؾمؿ أيمثره٤م اإلؾمالُمٞم٦م احلٙمقُم٤مت اًمٞمقم اًمِمديد إؾمػ ُمع ًمٙمـ
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 شمّمقم دوًم٦م يمؾ أن ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ اهلل، أنزل سمم حتٙمؿ ٓ ٕهن٤م هل٤م: طم٘مٞم٘م٦م

 همػم وهؿ واًمقطمدة، سم٤مًمقطمدة ويزقم٘مقن ويّمٞمحقن ارشم٤ٌمط، هٜم٤مك ًمٞمس ًمقطمده٤م،

دوه سم٢مُمٙم٤مهنؿ يم٤من رء أبًط ٕن ي٘مقًمقن: ومٞمم ص٤مدىملم  ذم واًمدظمقل إقمٞم٤مد يقطمِّ

 .يٗمٕمٚمقن ٓ ًمٙمٜمٝمؿ ُمٜمف، واخلروج اًمّمٞم٤مم، ؿمٝمر

 وذم اًمّمٞم٤مم ذم شمتقطمد أن اإلؾمالُمٞم٦م اًمِمٕمقب سم٢مُمٙم٤من ًمٞمس دام ُم٤م: وطمٞمٜمئذٍ  

 يّمقم أن يٜمٌٖمل ؿمٕم٥م يمؾ أو دوًم٦م ومٙمؾ طمٞمٜمئذٍ  احلٙمقُم٤مت، اظمتالف سم٥ًٌم اإلومٓم٤مر

 إمم اٟم٘مًٛمٜم٤م أن يٙمٗمٞمٜم٤م ىمًٛملم، إمم اًمقاطمد اًمٌٚمد أهؾ يٜم٘مًؿ أن أُم٤م هالًمف، ًمرؤي٦م

 ُمع واىمع وهذا ىمًٛملم، ٟمجٕمٚمٝم٤م أجْم٤مً  سمٚمدة يمؾ أن همػم قمٚمٞمٜم٤م يٌ٘مك ومم دويالت،

 هذا آظمره، إمم.. ؾمقري٤م ُمع يّمقُمقن وٟم٤مس اًمًٕمقدي٦م، ُمع يّمقُمقن ومٜم٤مس إؾمػ،

 .يٙمقن أن يٜمٌٖمل ُم٤م

 اظمت٤مر ذيـ سملم وىمع إذا اعمًٚمؿ إن: اًم٤ًمسم٘م٦م إضمقسم٦م سمٕمض ذم -آٟمٗم٤مً – ىمٚمٜم٤م يمم

ً، أىمٚمٝمم  قمغم سمٕمْمٝمؿ يٜم٘مًٛمقا  أن ُمـ ظمػم ًمقطمدهؿ اًمٌٚمد أهؾ يّمقم أن وم٤مٔن ذا

 ذاك ُمع اًمٌٚمد هذا يّمقم أن إومْمؾ ًمٙمـ ًمٖم٦ًم، اًمتٕمٌػم صح إذا َأَذ  هذا سمٕمض،

 يمٚمف أو صٞم٤مم ذم يمٚمف اإلؾمالُمل اًمٕم٤مل ويّمٌح اًمدوًم٦م، شمٚمؽ ُمع اًمدوًم٦م هذه اًمٌٚمد،

ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ﴿: ًمٙمـ إؾمػ، يمؾ ًمذًمؽ ٟم٠مؾمػ ممٙمـ، همػم هذا ًمٙمـ سمٕمٞمد، ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  إِ

 .[682:اًمٌ٘مرة]﴾ُوؾْمَٕمَٝم٤م

 ص٤مم يمذا يقم اًمّمٞم٤مم أقمٚمٜم٧م إذا اًمدوًم٦م أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتٝمؿ اًمقاطمد اًمٌٚمد وم٠مهؾ

 سمٞمد إُمر ٕن ذقم٤ًم: صم٤مسم٧م همػم: أي ذقمل، همػم اإلقمالن هذا يم٤من وًمق يمٚمف، اًمِمٕم٥م

د إىم٤مُمتٝم٤م شمقمم ًمق اًمنمقمٞم٦م، دوديم٤محل إومراد ُمـ ومرد سمٞمد وًمٞمس اًمدوًم٦م،  ًمٔمٝمر إومرا

 .واًمٌحر اًمؼم ذم اًمٗم٤ًمد

 واطمد إذا احلدود إىم٤مُم٦م إومراد يتقمم ومٝمؾ احلدود، شم٘مٞمؿ ٓ أيمثره٤م أن وم٤مًمدول

 .وم٤ًمداً  اًمٗم٤ًمد ؾمٞمزيد اًم٘م٤مشمؾ، ي٘متٚمقن أىم٤مرسمف ي٘مقم آظمر ىمتؾ

 أن جيقز وٓ يٗمٓمرون، أو يّمقُمقن مجٞمٕم٤ًم، يٙمقن اًمٌٚمد ٕهؾ وم٤مًمّمقم: ًمذًمؽ

 .يٜم٘مًٛمقا 
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 اًمٗمٚمٙمل؟ احل٤ًمب قمغم خيتٚمػ إُمر.. هؾ: ُمداظمٚم٦م

 صقُمقا »: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمم ومٚمٙمل طم٤ًمب هٜم٤مك ًمٞمس هٜم٤م: اًمِمٞمخ

 ..شًمرؤيتف

 ..يم٤من إذا ٓ،: ُمداظمٚم٦م

 سمٓمري٘م٦م اإلومٓم٤مر أو اًمّمٞم٤مم شُمٕمٚمـ اًمدوًم٦م يم٤مٟم٧م ًمق طمتك قمٜمف، أضمٌتؽ هذا: اًمِمٞمخ

 ٟمٕمٜمل ٓ أيمؼم، ؾمتٙمقن اعمٗمًدة ٕن اًمدوًم٦م: ي٘م٤موم أن اًمِمٕم٥م يًتٓمٞمع ٓ ذقمٞم٦م، همػم

 سمٕمض طمٜم٤مٟمٞمؽ: ىمٞمؾ يمم ٟمٕمٜمل ًمٙمٜم٤م ٓ، واًمنمقمل، اًمٗمٚمٙمل سم٤محل٤ًمب متًؽ هذا أن

 .سمٕمض ُمـ أهق اًمنم

 اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه ىمٞمٛم٦م، ًمف ًمٞمس اًمٗمٚمٙمل احل٤ًمب وإٓ ٟم٘مقًمف، اًمذي هذا

 احل٤ًمسم٤مت قمغم ىم٤مئٛم٦م هذه هذه، اعمٗمٙمرات اًمروزٟم٤مُم٤مت ذم ي٘مقًمقن اًمٞمقم، اًمروزٟم٤مُم٤مت

 وىمتٝم٤م، طمٚمقل ىمٌؾ إوىم٤مت سمٕمض يّمٚمقن اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد وم٠ميمثر وًمذًمؽ اًمٗمٚمٙمٞم٦م،

 ؾم٤مقم٦م صمٚم٨م سملم ُم٤م اًمٗمجر، أذان ىمٌؾ اًمٗمجر يّمٚمقن إردن ذم وأن٤م قمٚمؿ قمٜمدي

 خيتٚمػ ؾم٤مقم٦م، ٟمّمػ أو ؾم٤مقم٦م سمثٚم٨م اًمقىم٧م ىمٌؾ هٜم٤مك ي١مذٟمقن إذان ؾم٤مقم٦م، وٟمّمػ

 ُمٍم ذم يمذًمؽ اًمٓم٤مئػ، ذم يمذًمؽ اعمٖمرب، ذم يمذًمؽ اًمٗمّمقل، سم٤مظمتالف هذا

 ؾم٤مقم٦م: سمثٚم٨م اًمقىم٧م ىمٌؾ اًمٗمجر هٜم٤مك ي١مذٟمقن سم٠مهنؿ اعمجالت أقمٚمٜم٧م وم٘مد قمٜمديمؿ،

 أرض سملم خيتٚمػ اًمٗمٚمٙمل احل٤ًمب اًمٗمٚمٙمل، احل٤ًمب قمغم اًمروزٟم٤مُم٤مت أىم٤مُمقا  ٕهنؿ

ٌَٞمؾ ومٞمٝم٤م أرض وسملم ؾمٝمٚم٦م،  ويـ اهلٛمالي٤م، ضمٌؾ ومٞمٝم٤م أرض وسملم يمٝمذا، صٖمػم ضُم

 أىم٤مُمقا  ُم٤م اًمٌحري، اًمت٘مدير طم٤ًمب قمغم احل٤ًمب أقمٓمقا  هؿ ًمٙمـ اًمِمٛمس، ًمتٓمٚمع

ٟم٤ًم، يمٚمٝم٤م اجل٤ٌمل هلذه  .ظمٓم٠م هذا ُمٞمزا

 ُمٜمٝم٤م إطمٙم٤مم، ُمـ سم٤مًمٙمثػم يتٕمٚمؼ ومٞمم طم٤ًمسم٤مهتؿ ُيٕمٞمدوا أن اعمًٚمٛملم ومٕمغم ًمذًمؽ

 .وهٙمذا.. اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات اًمتقىمٞم٧م

 ..اخلٛمس اًمّمٚمقات سم٤مىمل أن.. :مداخؾة

 ًمٙمـ اًمٗمجر ُمثؾ خيتٚمػ، اعمٖمرب خيتٚمػ، ٓ وىمتٝمم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر: اًمِمٞمخ
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 سمٕمد يّمٚمقٟمف اًمٕمِم٤مء دىم٤مئؼ، قمنم سمٕمد يّمٚمقٟمف اعمٖمرب ىمٌؾ، ُيَّمّٚمقٟمف اًمٗمجر قمٙم٤ًًم،

 سمٜمحق اًمٌالد سمٕمض ذم اًمٕمِم٤مء أذان ىمٌؾ يٖمٞم٥م إمحر اًمِمٗمؼ سمٞمٜمم شم٘مري٤ًٌم، ورسمع ؾم٤مقم٦م

 .ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ

 ..اًمّمقم سمقىم٧م احل٤مًم٦م هبذه اعمًٚمٛمقن يرشمٌط هؾ: ُمداظمٚم٦م

 ومٝمٛم٧م؟ ُم٤م يمٞمػ،: اًمِمٞمخ

 سمٕمض ومٞمّمقم اًمًٕمقدي٦م، ذم -ُمثالً - اعمًٚمٛمقن يّمقم اًمّمٞم٤مم: ُمداظمٚم٦م

 اعمٗمروض أن أن وؾمٛمٕمٜم٤م يّمقم، ٓ وسمٕمْمٝمؿ يّمقُمقن ًمٞمٌٞم٤م، ذم ُمٍم ذم اعمًٚمٛمقن

 ذقمٞم٦م، همػم سمٓمري٘م٦م يم٤مٟم٧م وًمق سمٚمدهؿ، رؤي٦م طم٥ًم اًمٌٚمد ذم اعمًٚمٛمقن يّمقم أن

 اًمتقىمٞم٧م؟ طم٥ًم سمٚمد يمؾ ذم اعمًٚمٛمقن يّمٚمٞمٝم٤م أجْم٤مً  اًمّمٚمقات هذه ومٝمؾ

 ذيمرٟم٤م ٟمحـ اًمّمٞم٤مم، وسملم اًمّمالة سملم اًمٗمرق إفمٝم٤مر سمًٝمقًم٦م ممٙمـ هذا ٓ،: اًمِمٞمخ

 صالة ومٞمف شم٘م٤مم اًمذي اعمًجد ذم يّمكم اإلٟم٤ًمن ممٙمـ اًمٗمجر -ُمثالً - اًمّمالة، ُم٠ًمخ٦م

 اًمذي هبذا قمٚمؿ قمٜمده يم٤من إذا اًمقىم٧م، ذم ويّمٚمٞمٝم٤م أهٚمف إمم يرضمع صمؿ اًمقىم٧م، ىمٌؾ اًمٗمجر

 ٟم٤مس إذا ومٞمم ضمدًا، ضمداً  ؿمديد اوٓمراب هٜم٤مك ومًٞم٘مع اًمّمٞم٤مم أُم٤م أن، سمف ُمٕمٙمؿ ٟمتحدث

 اخلروج وىم٧م ي٠ميت وطمٞمٜمم صٞم٤مم، هٜم٤مك ًمٞمس اًمٞمقم ٓ، ىم٤مًمقا  وٟم٤مس صٞم٤مم، ذم اًمٞمقم ىم٤مًمقا 

 .يٕمٞمدوا ٓ وٟم٤مس يٕمٞمدوا ٟم٤مس اًمٕمٞمد، صالة وىم٧م ي٠ميت اًمّمٞم٤مم، ُمـ

 (  11 :55: 14/ 511/ واًمٜمقر اهلدى)

 آخر بؾد مع ٓ افصائؿ ؾقف يؼقؿ افذي افبؾد مع افصقام وجقب

 أـز دػسدة دؾعاً 

 اًم٘مْم٤مء، قمٚمٞمف اًمثالصم٤مء يقم أومٓمر ُمـ سم٠من أومتٞمتؿ أنٙمؿ ؾمٛمٕمٜم٤م ؿمٞمخٜم٤م: ُمداظمٚم٦م

 .ُمٕمؽ أومٓمر اًمّٚمـل يٕمٜمل

 .ضمقاب ؾم١مال وًمٙمؾ شمٗمّمٞمؾ، ومٞمف هذا: اًمِمٞمخ
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 ىمْم٤مء، قمٚمٞمف ومٚمٞمس اًمًٕمقدي٦م، اًمٌالد وذم اًمٕمٛمرة ذم وهق إردٟمٞملم ُمـ أومٓمر ُمـ

ٌَٕم٤مً  وم٠مومٓمر هٜم٤م يم٤من ُمـ أُم٤م  .ىمْم٤مء قمٚمٞمف اًمذي ومٝمق ًمٚمًٕمقدي٦م شَم

 وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ اًمدرقم٦م أهؾ ٝمؿضمٜمٌ اًمذيـ ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م اًمّرُمث٤م وأهؾ ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

 أومٓمروا؟ ىمّمػمة ُم٤ًموم٦م يٕمٜمل،

 ؾمٕمقدي؟ أو أردين اًمِمٕم٥م هؿ اعم٘مّمقد اعم٘مّمقد، هذا ًمٞمس: اًمِمٞمخ

 .اؾمتٕممري٦م ومروق هذه ي٘مقل ىم٤مل اًمٚمِّـل سمس أردين،: ُمداظمٚم٦م

 ومروىم٤ًم؟ اًمٗمروق ٟمزيد ومٝمؾ اؾمتٕممري٦م، ومروق ٟمٕمؿ أظمل ي٤م: اًمِمٞمخ

 .ٓ: ُمداظمٚم٦م

ٌُٜم٤م: ٟم٘مقل ٟمحـ ومٚمٝمذا: اًمِمٞمخ ًْ ىم٤مً  طَم  أو سمرؤيتٝم٤م شمّمقم دوًم٦م دوًم٦م، قمـ دوًم٦م شَمَٗمرُّ

 سمٚمد ًمرؤي٦م يّمقم يُمّٚمف اإلؾمالُمل اًمٕم٤مل أن واعمٗمروض شمٗمرق، هذا اًمٗمٚمٙمل، سمح٤ًمهب٤م

 اًمِمٕم٥م ٟمٗمرق هؾ أن ـمٞم٥م، ىم٤مئؿ، همػم هذا ًمٙمـ اعمٗمروض، هق هذا واطمد،

 اًمًٕمقدي٦م؟ ُمع يّمقُمقن وومرىم٦م اًمٌٚمد، ُمع يّمقُمقن ومرىم٦م: ومرىمتلم ٟمجٕمٚمف إردين

 أب اًمقاطمد اًمدار اًمقاطمد اًمٌٞم٧م سم٠من قمٚمٛم٧م ُمْم٧م، اًمتل اًمًٜملم سمٕمض ذم طمتك

 ُم٤م أظمل ي٤م اًم٘مقل، ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م هق: ؾمٌٌف ومٝمذا ذًمؽ، ُمـ سم٤مًمٕمٙمس أو يٗمٓمر ووًمد يّمقم

 ىمقاقمد ُمـ وهذا سمٓمؾ، ٓ أظم٤مك ُمٙمره ًمٙمـ ه٤مه، ٤م؟اًمرُمث ُمثالً  وسملم هٜم٤م سملم اًمٗمرق هق

يـ سملم وىمع إذا اعمًٚمؿ أن: اًمنميٕم٦م ً، أىمٚمٝمم اظمت٤مر َذّ  يمؾ أن هق ذاً  وم٤مٕىمؾ ذا

 أن ُم٤م، يقُم٤مً  يتٗم٘مقن هؾ أقمٚمؿ واهلل احلٙم٤مم، ه١مٓء يتٗمؼ أن إمم ًمقطمده، يّمقم إىمٚمٞمؿ

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظم٤مًمػ ىمد ومٝمق ظم٤مًمػ ُمـ طمٞمٜمئذٍ  واطمد، يقم ذم صٞم٤مُمٝمؿ يٕمٚمٜمقا 

 ُمـ ًمٞمس ومٝمذا ومرىم٦م اًمُٗمْرىم٦م ذم ٟمزيد أن أُم٤م ،شًمرؤيتف وأومٓمروا ًمرؤيتف صقُمقا »: ىمقًمف ذم

 .ٟمٕمؿ اًمنمقمٞم٦م، اًمًٞم٤مؾم٦م

 (11 :14: 49/   298/  واًمٜمقر اهلدى)
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 مع افصقام وحؽؿ رمضان، مـ أكف معتؼًدا افعقد يقم صام مـ حؽؿ

 تصقم؟ مـ مع مسؾؿ ؽر بؾد يف ادسؾؿة وإؿؾقة آخر، بؾد

 إَِهٚم٦َّم حتديد ُم٠ًمخ٦م ذم اًمٗمٚمؽ سمٕمٚمؿ ًمالؾمتئٜم٤مس سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م: مداخؾة

 سمٕمض وطميه٤م ٟمدوة، اجل٤مُمٕم٦م ذم اًمنميٕم٦م يمٚمٞم٦م ذم قمٜمدٟم٤م ص٤مر ومؽمة وىمٌؾ ظم٤مص٦م،

 هذا ذم وأؾمٝمٌقا  اًم٤ًمسمؼ رُمْم٤من قمـ وحتدصمقا  اًمٗمٚمؽ، قمٚمؿ ذم اعمختّملم اًمديم٤مشمرة

 شم٘مدُمٜم٤م وأنٜم٤م ظمٓم٠م، يم٤من سم٤مًمّمٞم٤مم آسمتداء صٞم٤مُمٜم٤م أن اًمٌح٨م ُُمـْجَٛمؾ ـمٌٕم٤ًم، اعمقوقع،

 اٟمتٝم٤مء ىمٌؾ أومٓمرٟم٤م أجْم٤مً  وأنٜم٤م اجلٛمٕم٦م، يقم أنف اًمّمٞم٤مم وإصح سمٞمقُملم، اًمّمٞم٤مم

 ُمٜمٝمؿ إن ىم٤مًمقا  سم٠مدًم٦م، هذا قمغم اطمتجقا  هؿ رُمْم٤من، يقم يم٤من اًمٕمٞمد يقم وأن رُمْم٤من،

 قمٜمدٟم٤م؟ ذف اًمديمتقر

 ُمـ؟ اًمديمتقر: اًمِمٞمخ

 ُمٜمٓم٘م٦م.. .ُمٜمٓم٘م٦م ذم اخلٛمٞمس يقم سمٕمٞمٜمل رأجتف أن٤م: ىم٤مل ذف، اًمديمتقر: ُمداظمٚم٦م

 ل اعمٖمرب وراىمٌٜم٤م شم٘مري٤ًٌم، دىمٞم٘م٦م وأرسمٕملم أرسمع ُمٙم٨م اًمٗمجر سمٕمد رأجتف ىم٤مل قم٤مًمٞم٦م،

 احلٙمؿ ومم اهلالل، راىمٌقا  ومم يقًُم٤م صمالصملم ص٤مُمقا  إردن ذم هٜم٤م أن اعمٕمروف َيْٓمُٚمع،

 هذا صٞم٤مُمف اًمٕمٞمد، يقم صٛم٧م أن٤م ىم٤مل ذف اًمديمتقر -ُمثالً – ومٞمٛمـ اًمّمٞم٤مم، ذم أن

 رُمْم٤من سمداي٦م ذم اهلالل رأى يمٛمـ وذًمؽ اهلالل، رأج٧م زم سم٤مًمٜم٦ًٌم: وىم٤مل قمٜمف، ؾمئؾ

 ...ؿمٝم٤مدشمف شم١مظمذ ول

 اًمٜم٤مدر ُمـ اًمٗمجر، اهلالل فمٝمر إذا أنف اًمٗمٚمؽ قمٚمؿ ذم ىم٤مقمدة هٜم٤مك ـمٌٕم٤ًم، اًمت٠ميمد،

 .اًمٖمروب سمٕمد ئمٝمر أن -ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ- اعمًتحٞمؾ ُمـ سمؾ ضمداً 

 أن قمٚمٞمف هؾ رُمْم٤من، ُمـ يقُم٤مً  اًمٕمٞمد يقم أن شم٠ميمد ومٞمٛمـ -ُمثالً - اًمّمٞم٤مم: أن 

 .ٟم٘مٓم٦م هذه ي٘مْمٞمف،

 .هٙمذا اًمٌٕمض ومٕمٚمف وىمد رُمْم٤من، أنف ُمٕمت٘مداً  اًمٕمٞمد يقم ص٤مم ُمـ طمٙمؿ: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜم٘مٓم٦م

 .رُمْم٤من أول ذم أومٓمر ُمـ طمٙمؿ: اًمث٤مًم٨م اًم١ًمال
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 وسمٕمد إؾمئٚم٦م، هذه يمؾ ًمؽ حيٗمظ أن اًمٕمجقز هذا ُمـ شمريد اهلل، ؿم٤مء ُم٤م: اًمِمٞمخ

 طمدي٨م قمـ ؾم١مال قمٚمٞمف وأخ٘مك جمٚمس ذم ضم٤مًمس يم٤من اًمذي اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم أن٤م ذًمؽ

 اهلل وم٤ٌمرك يمذًمؽ، ًمًٜم٤م ٓ، اًم٘مّم٦م، وشمٕمرومقن صم٤مين، سمحدي٨م اإلؾمٜم٤مد وهذا وإؾمٜم٤مده،

 شمٙمٚمٗمٜم٤م وٓ اجلقاب، وظمذ اًم١ًمال واؾم٠مل اجلقاب، وظمذ اًم١ًمال اؾم٠مل ومٞمؽ،

 .ٟمٕمؿ. ؿَمَٓمٓم٤مً 

 ُمـ أنف ُمٕمت٘مداً  اًمٕمٞمد يقم ص٤مم ُمـ صٞم٤مم طمٙمؿ ُم٤م: إول اًم١ًمال أقمٞمد: ُمداظمٚم٦م

 رُمْم٤من؟

 يٙمـ ل ًمق يمم وًمٞمس ُمٜمف، وقمٚمؿ اضمتٝم٤مد قمـ ٟم٤مؿمئ٤مً  اًمّمٞم٤مم هذا يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 قمـ اعمٜمٝمل أُم٤م ُم٠مضمقر، طم٤مل يمؾ قمغم ومٝمق جمتٝمداً  يٙمقن ٕنف قمٚمٞمف: إصمؿ ومال يمذًمؽ،

ف اًمذي ومٝمذا يّمقُمف، هق ذًمؽ وُمع قمٞمد، اًمٞمقم أن يٕمٚمؿ اًمذي هق اًمّمٞم٤مم  إًمٞمف َيَتقضمَّ

 ؾم١ماًمؽ ذم هذا ًمٕمؾ أو ًمٙمـ ُمثاًل، سمف شميب أن٧م اًمذي هذا سمٕمٙمس اعمٕمروف اًمٜمٝمل

 .اًمث٤مين ؾم١ماًمؽ هق ُم٤م. هذا

 يمؾ ويّمٌح اًمٜم٤مس، قمغم اًمنم ُمـ واؾمٕم٤مً  سم٤مسم٤مً  يٗمتح ىمد اإلٟم٤ًمن هذا صٜمٞمع: ُمداظمٚم٦م

 سمؾ قمنمات اإلٟم٤ًمن هذا ادقمك رسمم اًمٜم٤مس، ومٞمجتٛمع رأج٧م، أن٤م سم٠مين وي٘مقل جمتٝمدًا، واطمد

 ُمـ قم٤ٌمدة ذم إُم٦م اظمتالف ُمّمٞم٦ٌم شمٙمقن ومٝمٜم٤م اًم٘مٛمر، هذا أو اهلالل هذا هق.. .ُمئ٤مت،

 يقم واًمٗمٓمر اًمٜم٤مس، يّمقم يقم اًمّمقم»: ُمٕمروف هق يمم ط واًمرؾمقل اًمٕم٤ٌمدات،

 اًمٌالد ُمـ جمٛمققم٦م أو سمٚمد يمؾ سمالده٤م، ذم صٞم٤مُمٝم٤م، ذم إُم٦م اٟم٘مًٛم٧م يم٤من وم٢مذا شيٗمٓمرون

 حمتٛمؾ: هذا إن ومٜم٘مقل إظمرى، اًمٌٚمدان أو أظمر اًمٌٚمد قمـ صٞم٤مُمٝم٤م واظمتٚمػ ص٤مُم٧م

 ُمـ سم٤مسم٤مً  يٗمتح هذا اًمٕمٛمؾ، هذا سمٛمثؾ ي٘مقُمقن أومراد أن٤مس هٜم٤مك يٙمقن أن أُم٤م مج٤مقم٦م، ٕهنؿ

دت إذا هذا ٟم٘مقل ٟمحـ وـمٌٕم٤ًم، اًمقاطمد، اًمٌٚمد ذم اًمٜم٤مس سملم يمٌػم اظمتالوم٤مً  ويقضمد اًمنم  شَمَٕمدَّ

 اًمٌٚمد، هذا سمرؤي٦م اًمٌالد سمٕمض وص٤مُم٧م اًمٗم٘مٝم٤مء، سمٕمض ي٘مقل يمم اًمرؤي٦م اظمتٚمٗم٧م أو اًمرؤي٦م

 .أظمرى سمٚمدان أو آظمر سمٚمد وشمٌٕمٝم٤م

 ذم أُم٤م اًمٌمء، سمٕمض ُم٘مٌقل ٟم٘مقل ومٝمذا صٞم٤مُملم، ذم اعمًٚمٛمقن اٟم٘مًؿ: اعمٝمؿ 

، أن اًمقاطمد اًمٌٚمد  .طم٘مٞم٘م٦مً  يمٌػمة ُمِمٙمٚم٦م هذه خيتٚمٗمقا
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 هذا طمّمٞمٚم٦م خمٓمئ، أنف احلّمٞمٚم٦م ًمٙمـ -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ؿمؽ ٓ هق: اًمِمٞمخ

ق ًمٙمٜمٜم٤م خمٓمئ، إٟمف ىمٚمٜم٤م ىمد وٟمحـ خمٓمئ، اًمرضمؾ هذا أن اًمٙمالم  ٟمقع ًمف خمٓمئ سملم ُٟمَٗمرِّ

 اهلل إمم يت٘مرب أن يريد ذًمؽ وُمع قمٞمد، يقم هذا أن يٕمٚمؿ آظمر وسملم آضمتٝم٤مد، ُمـ

 قمٜمف، اعم١ًمول اًمِمخص أُم٤م ِوْزٌر، أيمؼم قمٚمٞمف سمؾ ي١مضمر ٓ ومٝمذا اًمٞمقم، هذا سمّمٞم٤مم

قمك آضمتٝم٤مد، ذًمؽ اضمتٝمد إذا وم٘مٚمٜم٤م ٟمٕمرومف، ٓ ؿمخّمٞم٤مً  وٟمحـ  هق اًمٞمقم هذا أن وادَّ

 اًمذي اضمتٝم٤مده قمغم ي١مضمر سمؾ قمٚمٞمف إصمؿ ٓ أنف أقمت٘مد وم٠من٤م قمٞمد، يقم وًمٞمس صقم يقم

 ؾم١مآً  يقضمف أن ُمٜمف وـمٚمٌٜم٤م آٟمٗم٤ًم، هده٤م اًمتل أؾمئٚمتف سمٕمض ذم أن وأفمـ ومٞمف، أظمٓم٠م

 وهق أٓ ضمقاسمٙمؿ ذم إًمٞمف شمٓمرىمتؿ سمم يتٕمٚمؼ ُم٤م ُم٤ٌمذة، ؾم١مال يمؾ قمـ ًمٜمجٞمٌف ؾم١مآً 

 .شاًمٜم٤مس يّمقم يقم واًمّمقم اًمٜم٤مس، يٗمٓمر يقم اًمٗمٓمر»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 رأجف ريم٥م ٕنف اًمرضمؾ: هذا ختٓمئ٦م ذم قمٚمٞمف ٟمٕمتٛمد ٟمحـ اًمذي هق وهذا

 أظمٓم٠م إٟمف ٟم٘مؾ ل ذًمؽ وًمقٓ اًمٌٚمد، هذا ذم اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م قمٚمٞمف ُم٤م وظم٤مًمػ واضمتٝم٤مده،

 وٟمحـ همرسم٧م، ىمد اًمِمٛمس ٟمرى إٟمٜم٤م ٟمتحدث يمٜم٤م واًمٞمقم اًمٞمقم، ٟمحـ ٟمٗمٕمؾ يمم مت٤مُم٤مً 

 .إذان يًٛمٕمقا  طمتك ص٤مئٛملم يزاًمقن ٓ اجلمهػم سمٞمٜمم ومٜمٗمٓمر ص٤مئٛمقن

 يقم ًمّمقم»: ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن مت٤مُم٤ًم: هذه خت٤مًمػ سم٤مًمّمٞم٤مم يتٕمٚمؼ ومٞمم وم٤معم٠ًمخ٦م 

 وم٢مذا ُمٜمف، وظمروضم٤مً  رُمْم٤من ذم دظمقًٓ : أي شاًمٜم٤مس يٗمٓمر يقم واًمٗمٓمر اًمٜم٤مس، يّمقم

 أن أقمٚمؿ أن٤م واهلل: ي٘مقل اًمذي ُمع ُمثالً  يًتقي ومال أظمٓم٠م أنف وًمق ُم٤م سم٤مضمتٝم٤مد يم٤من

 طمٙمٛمٜم٤م ومٜمحـ ذاك، وسملم هذا سملم اًمتٗمريؼ ُمـ سمد ومال صٞم٤مُمف، أريد ًمٙمـ قمٞمد اًمٞمقم

 خمٓمئلم: يم٤مٟمقا  وًمق صٞم٤مُمٝمؿ ذم اعمًٚمٛملم ظم٤مًمػ ٕنف أظمٓم٠م سم٠منف إول اًمرضمؾ قمغم

 يرى هق ًمٙمـ سمف، ُم٘مٓمققم٤مً  ًمٞمس آٟمٙمِم٤مف هذا صمؿ سمٕمد، ومٞمم اٟمٙمِمػ اخلٓم٠م هذا ٕن

 اضمتٝم٤مده ٓقمت٤ٌمر ًمٙمـ خمٓمئ، ومٝمق إًمٞمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم -آٟمٗم٤مً - ىمٚمٜم٤مه ُم٤م وم٘مٚمٜم٤م اًمرأي، هذا ُمثؾ

 أؾمئٚمتؽ؟ ذم يم٤من وممذا واطمدًا، أضمًرا  ُم٠مضمقر وم٢مٟمف ومٜم٘مقل

 ُمع وأومٓمر اًمٕمٞمد ص٤مم ُم٤م اًمٕمٞمد اٟمتٝم٤مء سمٕمد: اقمت٘مد ومٞمٛمـ أظمر اًم١ًمال: ُمداظمٚم٦م

 اًم٘مٛمر -ُمثالً – راىم٥م أن سمٕمد رُمْم٤من ُمـ سم٤مًمٗمٕمؾ اًمٕمٞمد يقم أن اقمت٘مد وًمٙمـ اًمٜم٤مس،

 شم٠ميمد ذًمؽ، ذم وهمػمهؿ اعمتخّمّملم سمٕمض ًم١ًماًمف ويمذًمؽ ؿمقال، ؿمٝمر ظمالل ذم
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ح أو قمٜمده  شمرضمح إذا اًم٘مْم٤مء، قمٚمٞمف جي٥م ومٝمؾ رُمْم٤من، ُمـ ذاك اًمٞمقم أن قمٜمده ُرضمِّ

 ذًمؽ؟ قمٚمٞمف

سمف ُي١ْمظَمذ هذا أن أفمـ: اًمِمٞمخ  ص٤مم يم٤من إذا اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف جي٥م ٓ ؾمٌؼ، مم٤م ضمقا

 ًمق أُم٤م اًم٘مْم٤مء، قمٚمٞمف جي٥م ومال وقمنميـ شمًٕم٤مً  اعمًٚمٛمقن ص٤مم إذا وقمنميـ، شمًٕم٤مً 

 .واطمد يقم ىمْم٤مء ُمـ سمد ٓ أنف ؿمؽ ومال وقمنميـ، صممٟمٞم٦م ص٤مُمقا  أهنؿ ومروٜم٤م

 وأومٓمروا اًمًٕمقدي٦م ُمع ص٤مُمقا  ُمٍم، ذم اعمتحٛمًلم اًمِم٤ٌمب سمٕمض ذم: ُمداظمٚم٦م

 اًمًٕمقدي٦م؟ ُمع

 أجـ؟: اًمِمٞمخ

 ...وَمَٕمٞمَُّدوا ُمٍم، ذم: ُمداظمٚم٦م

 اعمٍميقن؟ ُيَٕمٞمِّد أن ىمٌؾ: اًمِمٞمخ

 ذم يمٌػمة جمٛمققم٦م وأن وىمتؾ: ىمت٤مل إمم وأدت هٜم٤مك، ُمِمٙمٚم٦م ومحدث: ُمداظمٚم٦م

 .اًمًجقن

 .أيمؼم اهلل: اًمِمٞمخ

 اًمٕمٞمد صٚمقا  سمٕمْمٝمؿ ٕن اًمنمـم٦م: ُمع وصدام إومراد سمٕمض ىمتؾ: ُمداظمٚم٦م

 اإلقمالم وؾم٤مئؾ ُمـ واؾمُتِٖمٚم٧َّم اًمًٜم٦م، هذه قمٔمٞمٛم٦م ومتٜم٦م ومحدصم٧م ص٤مئٛمقن، واًمٜم٤مس

 ..حيدث مم٤م هذا همػمه٤م، وُمـ

 أهؾ سمّمٞم٤مم يّمقم أن جي٥م سمٚمدي يمؾ أن: اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم ٟمٗمتل ٟمحـ: اًمِمٞمخ

 صقُمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٜمدٟم٤م اًمراضمح أن ُمـ اًمرهمؿ قمغم ٟم٘مقل ٕنٜم٤م اًمٌٚمد:

ف ظمٓم٤مب هذا وأن شًمرؤيتف  أهؾ ُمـ ًمٙمثػم شمٌٕم٤مً  وزٟم٤مً  ٟم٘مٞمؿ ٓ وأنٜم٤م يمٚمٝم٤م، ًمألُم٦م ُُمَقضمَّ

ومٞم٦م، أوًٓ  ىمْمٞم٦م هذه اعمٓم٤مًمع اظمتالف ٕن اعمٓم٤مًمع: ٓظمتالف اًمٕمٚمؿ  واإلؾمالم ضمٖمرا

 ذًمؽ إمم أؿم٤مر يمم اًمٕمٚمقم، هذه ُمـ قمٚممً  قم٤ٌمدهتؿ ذم حيٙمٛمقا  أن قمغم اعمًٚمٛملم حيض ٓ

٦م ٟمحـ»: اعمٕمروف احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف ٞم٦م ُأُمَّ  ٟمح٥ًم، وٓ ٟمٙمت٥م ٓ ُأُمِّ

 .صمالصملم. .وقمنميـ شمًٕم٤مً  شوهٙمذا وهٙمذا هٙمذا اًمِمٝمر
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 وًمٙمـ واطمد، سمٚمد سمرؤي٦م يّمقُمقا  أن اإلؾمالُمل اًمٕم٤مل قمغم جي٥م سم٠منف اقمت٘م٤مدٟم٤م ومٛمع

 اًمتٗمرق، ذاك ُمـ احلٙمؿ وهذا اًمتٗمرق، أؿمد ُمتٗمرىم٦م اإلؾمالُمٞم٦م احلٙمقُم٤مت إؾمػ ُمع

٤مُمٝمؿ اعمًٚمٛمقن جيتٛمع ومٚمريثم  وم٠من٤م وؿمٛمقًمف، قمٛمقُمف قمغم احلدي٨م هذا شمٓمٌٞمؼ قمغم سُمُحٙمَّ

ئر: ُمـ ظم٤مص٦م اًم١ًمال هذا ُمثؾ ؾمئٚمٜم٤م وـم٤مح٤م أىمقل ئر ٕن اجلزا  اٟم٘مًٛم٧م أجْم٤مً  اجلزا

 ٕن ضمدًا: واوح واًم٥ًٌم سمٜم٤م، يتّمٚمقن ىَمٚمَّم اعمٍميقن اعمٍميلم، قمـ ذيمرت يمم

ئر أُم٤م سم١ًماهلؿ، يٙمتٗمقن ومٝمؿ يمثػميـ، وقمٚممء ُمِم٤ميخ قمٜمدهؿ  ًمٞمس قمٚمٛم٧م ومٙمم اجلزا

 ىمٚمٜم٤م سم٤مًمّمٖمرى، اًمٙمؼمى اعمٗمًدة دومع سم٤مب ُمـ هلؿ ىمٚمٜم٤م ومٜمحـ اًمِم٤مهد قمٚممء، قمٜمدهؿ

 سمٚمدهؿ: ذم اًمّمٞم٤مم اعم١ًموًملم إقمالن ُمع اًمقاطمد اًمٌٚمد أهؾ يّمقم أن اًمنميـ أظمػ

 وهق اظمتالف، قمغم اظمتالوم٤مً  ٟمزيد أن ٟمريد ومال اًمٕمرسمٞم٦م، اًمِمٕمقب اظمتالف يٙمٗمٞمٜم٤م ٕنف

 ..أىم٤ًمم صمالصم٦م إمم يٜم٘مًؿ وىمد ٟمٗمًف، اًمقاطمد اًمِمٕم٥م اظمتالف

 .اًمٌٞم٧م أهؾ: ُمداظمٚم٦م

 أظمؼموين اجلزائريلم، سمٕمض سم٠من ذيمرين هذا وومٕمالً  ىمٚم٧م، يمم اًمٌٞم٧م وأهؾ: اًمِمٞمخ

 ..واطمد سمٞم٧م ذم اخلؼم ٟمٗمس

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م.. .:ُمداظمٚم٦م

 ٟم٠مُمر إصٖمر، سم٤مًمنم إيمؼم اًمنم دومع سم٤مب ُمـ أن٤م ضمقايب ومٝمذا اعمٝمؿ،: اًمِمٞمخ

 ُمع ٟم٤مؾًم٤م اًمًٕمقدي٦م، ُمع ٟم٤مؾًم٤م: يٜم٘مًٛمقا  وٓ سمٚمدهؿ، ُمع يّمقُمقا  أن اًمقاطمد اًمٌٚمد أهؾ

 .شمٗمْمؾ أن. آظمره إمم.. ؾمقري٤م ُمع ٟم٤مس ُمٍم،

 أقمجٌٜمل ُمقىمػ أو إسمراهٞمؿ، سمـ حمٛمد اًمِمٞمخ سمحثٝم٤م ىمْمٞم٦م أردت إٟمم: ُمداظمٚم٦م

رٟم٤م يمثػماً،  ذم شمتقطمد ل اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول إن: ىم٤مل قمٜمدُم٤م اهلل طمٗمٔمف اًمِمٞمخ سمٙمالم َذيمَّ

 اًمِمٞمخ أج٤مم اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول ضم٤مُمٕم٦م ذًمؽ، ُمـ أهؿ هق ومٞمم شمتقطمد ول اًمرؤي٦م، ُمقوقع

روا إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد  ُمٓم٤مًمع سمح٨م إؾمالُمٞم٦م أو ذقمٞم٦م جلٜم٦م قمٜمدهؿ جلٜم٦م، ذم ىَمرَّ

 اًمنمقمٞملم واًمٕمٚممء اًمرؤي٦م أصح٤مب ُمع اًمٗمٚمٙمٞملم ومجع سم٤مَِٕهٚم٦َّم، يتٕمٚمؼ وومٞمم إَِهٚم٦َّم،

وا اعم٠ًمخ٦م، ًمٌح٨م  اهلل، رمحف إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمِمٞمخ ًمًمطم٦م وأرؾمٚمقه٤م ُمذيمرةً  وم٠َمقَمدُّ

 ضم٤مُمٕم٦م أهداف ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ وهذا اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٌالد ذم اًمرؤي٦م شمقطمٞمد أضمؾ ُمـ هذه وىم٤مًمقا 
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 واطمدة رؤي٦م قمغم اًمٜم٤مس دمٛمع أن سمد ومال اًمٕمرب، ودمٛمع ضم٤مُمٕم٦م أهن٤م اًمٕمرسمٞم٦م: اًمدول

ُّمف، ًمٙمـ اًمذه٥م، سممء ىمٚمٜم٤م يمم ُيْٙمت٥م يمالًُم٤م اًمِمٞمخ ومٙمت٥م اخلالف، يدومع : ىم٤مل ُُمَٚمخَّ

 ٓ قمغم اًمٕمريب اًمٕم٤مل يتقطمد أن اًمٕمرسمٞم٦م، اًمدول ضم٤مُمٕم٦م شمٌحثف أن جي٥م هدف أول إن

د أن اؾمتٓم٤مقم٧م وم٢مذا اًمتقطمٞمد، قم٘مٞمدة وقمغم اهلل إٓ إهل  واًمٕم٤مل اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول شُمَقطمِّ

 ىمْمٞم٦م أُم٤م ُم٤ًمئؾ، ُمـ ذًمؽ سمٕمد ومٞمم شم٠ميت اًمنمك، وٟمٌذ اًمتقطمٞمد قم٘مٞمدة قمغم اًمٕمريب

 قمـ سم٤مًمٗمروع شمٜمِمٖمٚمقن وأنتؿ ىمديٛم٦م ُم٠ًمخ٦م ومٝمذه همػمه٤م، أو اعمٓم٤مًمع اظمتالف

 .ومٞمٝم٤م ًمٚمٜمٔمر سمٙم٤مُمٚمٝم٤م اعمٕم٤مُمٚم٦م إًمٞمٙمؿ وم٠ُمقمٞمد إصقل،

 وضمدٟم٤م هٜم٤مك، يمثػماً  ؾم٠مخقٟم٤م اًمٙمٗمر، دول ذم حيّمؾ ظمػًما، اهلل ضمزاك...:ُمداظمٚم٦م

 ،.شمٌٕمقا  وإتراك اعمٖمرب، يتٌٕمقن هقًمٜمدا ذم اعمٖم٤مرسم٦م اإلظمقة

 .شمريمٞم٤م: اًمِمٞمخ

 ذم اإلظمقة سمٕمض ذم ضمدًا، قمقيّم٦م هٜم٤مك وم٤معمِمٙمٚم٦م يقُملم يم٤من واًمٗمرق: ُمداظمٚم٦م

 اًمٌٕمض اًمٜمٔم٤مم، هذا سمداي٦م ذم ومتٜم٦م حتدث يم٤مدت أنف.. .سم٠مخمٟمٞم٤م أنف طمدصمقٟم٤م ايٜمدهقومـ

 وص٤مر اًمٜم٘م٤مؿم٤مت ُمـ يمثػماً  وطمّمؾ ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م اًمٗمٚمٙمٞم٦م سم٤محل٤ًمسم٤مت ٟمًت٠منس ىم٤مل

 اهلالل سمرؤي٦م ٟمّمقم اًمًٜم٦م هذه ىم٤مًمقا  طمًٛمٝم٤م[ شمؿ] أن إمم اعمقوقع ذم وقمٓم٤مء أظمذ

 احلؾ؟ هق ومم اًمٌٚمدان، سمٕمض وٟمتٌع

 .اخلّمقص هبذا سمٞم٤مًٟم٤م ـَمٚمَّع اهلقاري اًمديمتقر: اًمِمٞمخ

 ...اهلقاري اًمديمتقر: ُمداظمٚم٦م

: اًمٙمٗمر سمالد ذم وًمق ُمًٚمٛم٦م، مج٤مقم٦م يمؾ وقمغم إؾمالُمل، سمٚمد يمؾ قمغم: ىمٚمٜم٤م ٟمحـ: اًمِمٞمخ

 .اخلالف يزول وسمذًمؽ رُمْم٤من، هالل إصم٤ٌمت ُيٕمٚمـ ُمًٚمؿ سمٚمد أول ُمع يّمقُمقا  أن

 .ًمإلومٓم٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم: ُمداظمٚم٦م

 .اًمّمٞم٤مم ُمـ ُمٕمف خيرضمقن اًمّمٞم٤مم، ذم ُمٕمف يدظمٚمقن اًمذي اًمٌٚمد يمذًمؽ،: اًمِمٞمخ

 ( 11 :17: 36/   499/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 افـفار ؾقفا يطقل افتل افبؾدان

 قمٜمدهؿ اًمٗمٓمر رُمْم٤من ذم أوروسمٞم٦م، دوًم٦م ذم اًمًقيد ذم اعمًٚمٛمقن :مداخؾة

 .واطمدة ذم وشُمنمق اًمٕم٤مذة، اًم٤ًمقم٦م اًمِمٛمس شمٖمٞم٥م يٕمٜمل وم٘مط، ؾم٤مقم٤مت صمالث

 ويـ؟: اًمِمٞمخ

 .اًمًقيد ذم: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ اًمًقيد، ذم: اًمِمٞمخ

 ..اعمًٚمٛمقن هٜم٤مك ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .ُمٕمروف ٟمٕمؿ. .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 يّمقُمقن: ؾم٤مقم٦م وقمنميـ وواطمد يٗمٓمرون، وم٘مط ؾم٤مقم٤مت صمالث: ُمداظمٚم٦م

 .ُمِم٘م٦م ومقضمدوا

 ُمٞم٘م٤مت قمغم ويٗمٓمروا يّمقُمقا  سم٠من اًمٌٕمض أومت٤مهؿ أنف إظمقة أطمد زم ٟم٘مؾ يمم 

 ..يٕمٜمل هذه وم٤مًمٗمتقى اعمٙمل، احلرم

سم٤ًم، اًمٗمتقى هذه ٟمرى ُم٤م. .ٟمرى ُم٤م: اًمِمٞمخ : ومٜم٘مقل اعمقوقع، ٟمٕمٙمس ٕن٤م صقا

 ذًمؽ، ُمـ ىمري٤ٌمً  أو ؾم٤مقم٤مت، صمالث ومٞمّمقُمقن ُمٕمٝمؿ، إُمر يٜمٕمٙمس ومّمؾ ؾمٞم٠متٞمف

 واوح؟ ؾم٤مقم٦م، واًمٕمنميـ إرسمٕم٦م سم٘مٞم٦م ويٗمٓمرون

 ..يٕمٜمل هذا أفمـ ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

ومٞم٤م؟ يًٛمك سمم ؿمٞمًئ٤م دارس أن٧م ُم٤م: اًمِمٞمخ  سم٤مجلٖمرا

 ..يٕمٜمل ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ؾمٜم٦م ٟمّمػ شمٖمٞم٥م اًمِممزم اًم٘مٓم٥م ذم يٕمٜمل، اًمِمٛمس أن شمٕمرف ُم٤م أن٧م: اًمِمٞمخ

 هذا شمٕمرف مت٤مُم٤ًم، ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم يٌ٘مك اًمث٤مين واًمٜمّمػ يروهن٤م، ومال ـمقل قمغم

 ٓ؟ وإٓ
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ومٞم٤م ذم سمْم٤مقمتل أن٤م: ُمداظمٚم٦م  .ؿمٞمخ ي٤م[ وٕمٞمٗم٦م] اجلٖمرا

 .ُمٕمروف أُمر هذا هذا، أقمرف: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ومٞمٛمر اًم٘مٓمٌلم ذم يم٤من ُمـ يٕمٜمل اًمٌالد، شمٚمؽ ذم ومّمقل وهذا هذا وسملم: اًمِمٞمخ

 ُم٤مذا هٜم٤م: ؾم١مال ي٠ميت هذا اًمًٜم٦م، ٟمّمػ هن٤مر اعم٘م٤مسمؾ وذم اًمًٜم٦م، ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ قمٚمٞمف

 يٗمٕمٚمقن؟

 إًمٞمٜم٤م اىمؽمسمقا  يمٚمم ه١مٓء آؾمتقاء، ظمط إمم إًمٞمٜم٤م وأىمرب دوهنؿ هؿ اًمذيـ ًمٙمـ 

 مت٤مُم٤ًم؟ ُمت٤ًموي واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ أن آؾمتقاء ظمط شمٕمرف ُمٕمٝمؿ، اًمقىم٧م اقمتدل يمٚمم

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ذم وىم٧م ومٞم٠ميت مت٤مُم٤ًم، إُمر خيتٚمػ -ٟمزل– دٟم٤م أو قمال يمٚمم ًمٙمـ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 يّمقُمقه٤م، اًمتل هذه ؾم٤مقم٦م، وقمنميـ اإلطمدى أو ؾم٤مقم٦م اًمٕمنميـ ُم٘م٤مسمؾ اًمٌالد شمٚمؽ

 .مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس شم٘مري٤ٌمً  ؾمٜم٦م ٟمّمػ سمٕمد ؾمٞم٠ميت إومٓم٤مر، ؾم٤مقم٤مت صمالث وي٘م٤مسمٚمٝمؿ

 يّمقُمقا  سم٠من ٟمٗمتٞمٝمؿ وٓ ؾمٞم٠ميت، ومٞمم اًمدهر طم٤ًمسمٙمؿ: هلؿ ٟم٘مقل ومٜمحـ وًمذًمؽ 

ُبوا َوُكُلوا﴿ أي٤مت قمٚمٞمٝمؿ يًٌؼ ه١مٓء ٕن جلقارهؿ: سم٤مًمٜم٦ًٌم َ  َحتَّى َواْْشَ  َلُكمُ  َيَتبَّيَّ

 .[387:اًمٌ٘مرة]﴾اْلَػْجرِ  ِمنَ  األَْسَودِ  اْْلَوْطِ  ِمنَ  األَْبوَُض  اْْلَوْطُ 

 صٌح ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم، ؿمٛم٤ًمً  يرون ٓ اًمِممزم اًم٘مٓم٥م ذم قمٜمٝمؿ ًمؽ ىمٚمٜم٤م اًمذيـ سمخالف 

رون ومٝم١مٓء رء، أّي  وٓ قمِم٤مء وٓ  طمدي٨م ذم سمذًمؽ اًمتٍميح ضم٤مء يمم شم٘مديراً  ُيَ٘مدِّ

 يمؿ ذم خيرج اًمدضم٤مل سم٠من أصح٤مسمف أظمؼم ح٤م ط اًمٜمٌل أن ومٞمف اًمذي اًمّمحٞمح اًمدضم٤مل

 يقًُم٤م؟ أرسمٕملم وإٓ يقًُم٤م صمالصملم يقم؟

 .أرسمٕملم: ُمداظمٚم٦م

 .يقًُم٤م أرسمٕملم: ُمداظمٚم٦م

 ـمقل ـمقًمف أظمر واًمٞمقم ؾمٜم٦م، ـمقل ـمقًمف أج٤مُمف ُمـ ومٞمقم يقًُم٤م، أرسمٕملم: اًمِمٞمخ
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 يمٞمػ اًم١ًمال ضم٤مء هذه؟ يم٠مج٤مُمٙمؿ أج٤مُمف وسم٘مٞم٦م أؾمٌقع، ـمقل ـمقًمف واًمث٤مًم٨م ؿمٝمر،

 .ىمدره٤م هل٤م وم٤مىمدروا: ىم٤مل اًمّمالة؟ يٙمقن

روا أن يريدون اًمٓمقيٚم٦م، اًمًٜم٦م هذه شم٘مدير: إذاً    ُم٤م ُم٤مذا؟ طم٥ًم اعمًٚمٛملم، ُيَ٘مدِّ

 .قمٜمدهؿ ُمٕمٝمقداً  يم٤من

 اعمًٚمٛملم أن ومروٜم٤م ًمق ي٘مدروا أهنؿ ضمداً  اعمَُٞمنَّ  ُمـ اًم٤ًمقم٤مت وضمقد ذم أن 

 ذم آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمم ي٘مع وهذا واًمٜمٝم٤مر، اًمٚمٞمؾ وم٤مظمتٚمػ اًمًٜم٦م، ـمٞمٚم٦م داُمس ًمٞمؾ أص٤مهبؿ

 .شم٘مدير ُمـ ًمف سمد ٓ ومٝمذا واجلٜمقيب: اًمِممزم اًم٘مٓمٌلم

 ومٝم١مٓء اًمٗمجر ُمـ ذًمؽ وراء ُمـ يؽمشم٥م وُم٤م وشمٖمرب، شمٓمٚمع اًمِمٛمس يرى سمٚمد يمؾ أُم٤م 

: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ي٘مقل وضمؾ قمز ورسمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ، اًمّمٞم٤مم ُمدة ـم٤مل وًمق يّمقُمقا  أن سمد ٓ

 .هلل واحلٛمد اًمٕمٜم٧م، ًمٜم٤م اهلل ؿم٤مء ُم٤م [661:اًمٌ٘مرة] ﴾أَلَْعنَتَُكمْ  اَّللَُّ َشاءَ  َوَلوْ ﴿

 اعمْم٤مقمٗم٦م اًمراطم٦م ومًٞم٠متٞمٝمؿ اًمّمقرة هذه ُمثؾ اًمٌالد سمٕمض ذم وىمع إذا ًمٙمـ 

 .اهلل ؿم٤مء إن اًمّمقاب، وهق ضمقايب هق هذا اًمزائدة، اعمِم٘م٦م شمٚمؽ ُم٘م٤مسمؾ

 (11: 12: 35/ 617/  واًمٜمقر اهلدى) 

 إهنؿ ُيؼال هؾ شاظة ظؼيـ مـ أـثر افـفار ؾقفا يطقل افتل افبلد

 افـفار مع افؾقؾ ؾقفا يعتدل هلؿ بؾد أؿرب مع يصقمقن

: ي٘مقل ومٌٕمْمٝمؿ ؾم٤مقم٦م، قمنميـ ُمـ أيمثر [اًمٜمٝم٤مر يٙمقن] اًمٌالد [سمٕمض]: ُمداظمٚم٦م

 ؟[هلؿ سمٚمد أىمرب] أىمرب قمغم قميّم أن جيقز

 هٙمذا؟ ي٘مقًمقن ح٤مذا: اًمِمٞمخ

 [.اًمزُم٤من آظمر اًمٞمقم ُم٘مدار] اًمدضم٤مل حدي٨مسم ي٠مظمذ: ُمداظمٚم٦م

 ..احلدي٨م يدل وهؾ: اًمِمٞمخ

 .ىمٞم٤مؾًم٤م: ُمداظمٚم٦م
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 ..ُم٤مذا؟ قمغم ُم٤مذا ىمٞم٤مس: اًمِمٞمخ

 اًمرأي إمم ًمٚمقصقل متٝمٞمًدا اعم٠ًمخ٦م؟ هذه ذم اًمرأي هق ُم٤م: شم٠ًمل أن هذا ُمـ ظمػًما 

 ذًمؽ هؾ ؾم٤مقم٦م، قمنميـ ٞم٤مُمفص ٤منيم عمـ اعمًتٓم٤مع ُمـ هؾ: ؾم٠مىمقل اًمذي اًمراضمح

، هذا ُمًتٓم٤مع؟ همػم أم اعمًتٓم٤مع ُمـ ًٓ  وهمروب ومجر، ـمٚمقع قمٜمدهؿ: وصم٤مٟمًٞم٤م أو

 ..! .ؾم٤مقم٦م قمنميـ: شم٘مقل دام ُم٤م.. .ٓ أٓطمظ ٓ؟ أم ؿمٛمس

 سمٕمض ذم ُمقضمقد هق يمم أؿمٝمر ؾمت٦م اًمٜمٝم٤مر يًتٛمر ُمـ طمٙمؿ ُم٤م: اًم١ًمال يم٤من ًمق

 ي٠ميت ذطمٞمٜمئ أؿمٝمر، ؾمت٦م ًمٞمؾ ُم٤مذا؟ ُم٘م٤مُمٝم٤م ي٘مقم أؿمٝمر اًمًت٦م هذه متيض أن وسمٕمد اًمٌالد،

 ويقم يمًٜم٦م، ـمقًمف يقم اًمدضم٤مل، أج٤مم ُمـ يقًُم٤م أرسمٕملم قمغم اًم٘مٞم٤مس ُمـ إًمٞمف أذت ُم٤م

 قمـ أدري ُم٤م ىم٤مل، ؾم١ماًمؽ هٜم٤م ًمٙمـ! ـمٞم٥م هذه، يم٠مج٤مُمٙمؿ أج٤مُمف وؾم٤مئر يمِمٝمر، ـمقًمف

 آؾمتدٓل يرد ومال ؾمٝمق قمـ ًمٞمس يم٤من إن! اًمؽميمل ذاك قمغم.. .:ؾمٝمق قمـ أم ىمّمد

 إيراده يٛمٙمـ ُم٤م يمؾ ؿمٛمس، وهمروب ومجر ـمٚمقع يقضمد ٕنف هٜم٤م: اًمدضم٤مل سمحدي٨م

! ؾم٤مقم٦م؟ قمنميـ يّمقُمقا  أن سم٤مًمّمٞم٤مم اعمٙمٚمٗمقن يًتٓمٞمع هؾ هق: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه

 يًتٓمٞمع، ُم٤م سمٕمْمٝمؿ ظمذ ًمٙمـ قم٤مم، ضمقاب وهذا يًتٓمٞمٕمقن،: اقمت٘م٤مدي ذم اجلقاب

 :يًتٓمٞمٕمقن اًمذيـ قمـ ٟمتٙمٚمؿ وم٤مٔن

 أن قمغم إًمٞمٝمؿ، سمٚمد أىمرب ؾم٤مقم٤مت قمغم يّمقُمقن سم٠مهنؿ يٗمتقا  أن جيقز ٓ ه١مٓء

 وَم٤مشمَُّ٘مقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٙمـ..و٤مسمط هل٤م ًمٞمس أظمرى، إمم سمٚمد ُمـ ػختتٚم ٘مْمٞم٦ماًم هذه

 َ  ذم اًمّمٞم٤مم يم٤من وم٢مذا ُمٜمًقظم٦م، همػم حمٙمٛم٦م ىم٤مقمدة هل [32:اًمتٖم٤مسمـ] ﴾اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ  َُم٤م اّللَّ

 طمٞم٨م ُمـ احلٙمؿ خيتٚمػ ومم أىمؾ، أظمرى سمٕمض وذم ؾم٤مقم٦م، قمنم ؾمت٦م اًمٌالد سمٕمض

 يم٤مٟمقا  إذا: ي٘م٤مل أن هٜم٤م وم٤مًمْم٤مسمط ىمٚمتٝم٤م، أو اًم٤ًمقم٤مت يمثرة سم٥ًٌم اًمّمٞم٤مم وضمقب

 ومٝمذا ومٞمٗمٓمرون، همروسًم٤م اًمِمٛمس ويرون اًمٓمٕم٤مم، قمـ ومٞمٛمًٙمقن ـمٚمققًم٤م اًمٗمجر يرون

 .واضمٌٝمؿ هق

 أهنؿ: ؾمٜم٘مقل ٕنٜم٤م وطم٤مؿم٤م: اًمٔمٚمؿ يِمٌف ومٞمم هذا: ًمٚمذهـ يت٤ٌمدر ىمد ُم٤م هٜم٤م ي٘م٤مل وٓ

 ؾم٤مقم٦م قمنميـ اًمّمٞم٤مم سمدل ؾمٞمٙمقن طمٞم٨م إظمرى، إج٤مم ذم احل٤ًمب ؾمٞمًتخرضمقن

 اؾمتٓم٤مع ُمـ :احلٙمؿ وم٢مًذا يٕمٜمل، يمٚمٝم٤م اًمٗمّمقل ؿم٠من هق يمم ؾم٤مقم٤مت قمنم قميّم يٛمٙمـ
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 اًمٗمجر ـمٚمقع ذم ُمٕمٝمؿ هؿ يًتقون آظمر سمٚمد إمم يٜمٔمروا أن جيقز ومال اًمّمٞم٤مم، قمٚمٞمف وضم٥م

 اًم٘مدرة ُمـ قمٜمده اإلٟم٤ًمن أن ضمٝم٦م ُمـ ظم٤مص٦م سمتجرسم٦م أقمت٘مد وأن٤م اًمِمٛمس، همروب وذم

 يّمقم وم٘مط وًمٞمس واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ يّمقم أن اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم ُمع ُمتج٤موسًم٤م يم٤من إذا واًمٓم٤مىم٦م

 اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمض ؿَّ هَ  سمؾ واًمٜمٝم٤مر، اًمٚمٞمؾ يتٌع ٓ ؾم٤مقم٤مت، أرسمع ويٗمٓمر ؾم٤مقم٦م قمنميـ

 رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًمقا  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٜمٝم٤مهؿ سم٤مًمٜمٝم٤مر، اًمٚمٞمؾ صٞم٤مم ذم يقاصٚمقا  أن ط

 ش.ويً٘مٞمٜمل يٓمٕمٛمٜمل ريب قمٜمد أبٞم٧م ين»: وم٘م٤مل ًمتقاصؾ، إٟمؽ! اهلل

 اًمٚمٞمؾ ُمقاصٚم٦م وهق ذقمل همػم صٞم٤مم يّمقُمقن أن٤مس هٜم٤مك يم٤من أنف دام ومم

 يقضم٥م اًمنمع سمحٙمؿ سمٚمدهؿ يم٤من إذا ومٞمم اًمّمٞم٤مم هذا يًتٓمٞمٕمقا  أن وم٤ٌمٕومم سم٤مًمٜمٝم٤مر،

 اًمِمٛمس همروب قمٜمد يٗمٓمروا وأن اًمٗمجر ـمٚمقع قمٜمد اًمٓمٕم٤مم قمـ يٛمًٙمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ

 أرسمٕملم صٛم٧م أن٤م أنٜمل يمتٌل سمٕمض ذم ىمرأتؿ رسمم ٕنٙمؿ سمٜمٗمز أن٤م وىمٛم٧م ممٙمـ، هذا

 ُم٤مء، ُمـ ىمٓمرات إٓ ذاب اؾمٛمف رء أي وقمـ ـمٕم٤مم اؾمٛمف رء أي قمـ يقًُم٤م

 ضم٤مع وُمـ يمثػًما، ذب يمثػًما  أيمؾ ُمـ أن إومراد يمؾ ًمتجرسم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم مجٞمًٕم٤م شمٕمٚمٛمقن

 يمٜم٧م أن٤م وهٙمذا ٟمٗمًف، قمغم وم٘مط ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م ضمًدا ٟمدر ُم٤م إٓ اح٤مء إمم يتقق ٓ ي٠ميمؾ ول

 أؾمتٓمٞمع ٓ ومٙمٞمػ ضمًدا، ضمًدا اح٤مء ُمـ ىمٚمٞمؾ إٓ ضمقذم يدظمؾ ل يقًُم٤م إرسمٕملم هذه ذم

 ذم ٟمخنه ُم٤م: يٕمٜمل اًمٞمقم، هب٤م سمٚمٞمٜم٤م اًمتل اإلومٓم٤مر ـمري٘م٦م قمغم ظم٤مص٦م.. .أصقم أن

 ومٞمٝم٤م لاًمت اًمّمقرة هذه ذم وم٤مطمًِم٤م ظمٓم٠مً  أرى ومٚمذًمؽ اإلومٓم٤مر، ذم... فٟمْمٕم اًمٜمٝم٤مر

 .أظمرى سمٚمد قمغم قلٟمح أن ؿمٛمس وهمروب ومجر ـمٚمقع

 اًم٘مٓم٥م ذم ُمقضمقد وهذا.. ًمٞمؾ وٓ ومٞمٝم٤م هن٤مر ٓ اًمتل إظمرى اًمّمقرة ذم أُم٤م

 أن ويٛمٙمـ هذا، ي٘م٤مل أن ممٙمـ سمٚمد أىمرب قمغم يّمقُمقن: ي٘م٤مل ومٝمٜم٤م يمثػًما، اًمِممزم

 ..ًمٚمّمٚمقات سم٤مًمٜم٦ًٌم احلدي٨م ذم ضم٤مء يمم شذًمؽ ىمدر ي٘مدرون»: طمدي٨م ُمـ ٟم٠مظمذ

 ضمًدا ـمقياًل  ـمقياًل  اًمٚمٞمؾ ويرون ؾمٜم٦م، ٟمّمػ ضمًدا ـمقياًل  ـمقياًل  اًمٜمٝم٤مر يرون ٕهنؿ

 اصمٜم٤م ومٞمّمقُمقن ُمثاًل، اًمقؾمط [ي٘مدرون] ه١مٓء: ي٘م٤مل أن ومٞمٛمٙمـ أظمرى، ؾمٜم٦م ٟمّمػ

 هذا قمغم أو اعمٕمروف اًمقضمف قمغم.. .ت٘مديراًم ومٞمف ي٘م٤مل أن ممٙمـ ومٝمذا وم٘مط، ؾم٤مقم٦م قمنم

 .جيقز ومال وهمروب ـمٚمقع هٜم٤مك دام ُم٤م أُم٤م اجلديد، اًمقضمف

 (11:41:57( /1) ضمدة ومت٤موى) 
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 افؾقؾ ؾقفا يؼرص أو ؾقفا فقؾ ٓ افتل افدول يف افصقام

 سمٚمد ذم ؾم٤مقم٤مت َخس طمقازم اًمٗمجر سمزوغ طمتك اًمِمٛمس همٞم٤مب ُمـ اًمٗمٓمر :شمال

 اًمّمٞم٤مم؟ شمقىمٞمت٤مت اًمِمٞمخ ؾمٞمدي يرى يمٞمػ اًمًقيد ذم أضمٜمٌل

 ؿمٛمس، همروب ومٞمٝم٤م هؾ اًمٌٚمدة شمٚمؽ ذم اًمٜمٔمر جي٥م: أوًٓ  ؾمٝمؾ، إُمر :افشقخ

 .ٟمٕمؿ اجلقاب يٌدو يمم

 ذم ئمٝمر اًمِمٗمؼ هٜم٤مك يم٤من وم٢من أدري، ُم٤م إمحر اًمِمٗمؼ فمٝمقر ومٞمٝم٤م هؾ ـمٞم٥م، 

 َخس ُمـ أـمقل اًمٚمٞمؾ ومٞمف اًمِّكم آظمر سمٚمد أي قمـ احلٙمؿ خيتٚمػ ومال اًمٌٚمدة شمٚمؽ

 وسمٖمروب ًمٚمٛمٖمرب، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِمٛمس سمٖمروب يقىم٧م اًمقىم٧م أن اعمٝمؿ ؾم٤مقم٤مت،

 .اهلل ؿم٤مء إن ومٞمٝم٤م إؿمٙم٤مل ٓ هٜم٤م اعم٠ًمخ٦م ًمٚمٕمِم٤مء، سم٤مًمٜم٦ًٌم إمحر اًمِمٗمؼ

 اًمِمٛمس يًتٛمر اًمٌالد سمٕمض أنف: آٟمٗم٤مً  وُذيمِر أجْم٤م، ٟمًٛمع يمم اومؽموٜم٤م إذا[ أُم٤م]

ر اًمٚمٞمؾ ويمذًمؽ يٕمٜمل ؿمٝمقًرا ـم٤مًمٕم٦م ، وَمُٞمَ٘مدَّ  اًمٌالد أىمرب إمم سم٤مًمٜمٔمر وذًمؽ شم٘مديًرا

 .وهن٤مر ًمٞمؾ وومٞمٝم٤م اًمٚمٞمؾ أو اًمِمٛمس ومٞمٝم٤م يًتٛمر اًمتل اًمٌٚمدة ًمتٚمؽ اعمج٤مورة

ر ومحٞمٜمذاك  ، ُيَ٘مدَّ  همروب اًمٖمروب وىم٧م يًتٛمر يمؿ سمٚمدة أىمرب ُمثال يٕمٜمل شم٘مديًرا

 ذًمؽ قمغم أىمؾ أو ؾم٤مقمتلم أو ؾم٤مقم٦م ُمثال ٟمٗمؽمض إمحر، اًمِمٗمؼ يٓمٚمع أن إمم اًمِمٛمس،

 .قمديدة ؿمٝمقر ًمٞمؾ أو ـمقيٚم٦م ؿمٝمقر هن٤مر ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٌٚمدة أهؾ يتٕم٤مُمؾ

 سم٤مًم٘مٞم٤مس ومٞمٝم٤م، اًم٤ًميمٜملم اًمٌالد أهؾ شم٘مدير إمم شمٕمقد ؾمٝمٚم٦م، إًذا وم٤معم٠ًمخ٦م وهٙمذا 

 .هل٤م اعمج٤موريـ سمالد إمم

 اًمٜمٝم٤مر يٙمقن ىمد أنف وهق شمٕم٤مًم٩م، أن ضوري سمؾ شُمٕم٤مًم٩م، أن ممٙمـ صقرةٍ  ذم ًمٙمـ

 اًمٙمٌػم اًمٗم٤مرق ُمع قمٜمٝم٤م، شم٠ًمل أن٧م اًمتل اًمٌالد شمٚمؽ ُمـ سمٚمدة ذم ُمتٛمٞمز واًمٚمٞمؾ واوح

 .اًمٜمٝم٤مر وـمقل اًمٚمٞمؾ ـمقل سملم

 ؾم٤مقم٦م قمنميـ اًمٜمٝم٤مر يٙمقن ُم٤ٌمًمٖم٦م، سمدون أو  اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمع ٟمٗمؽمض: ُمثال ومٜم٘مقل 

 يّمقُمقن هؾ ؾم٤مقم٤مت، أرسمع اًمٚمٞمؾ ويٙمقن ـمٞم٥م، اعمقوقع؟ شمريد أن٧م هٙمذا ُمش
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 ؾم٤مقم٦م؟ قمنميـ

 ُمـ هلؿ سمد ومال اًمِمٛمس، همروب ويرون اًمٗمجر يرون أهنؿ دام ُم٤م :اجلقاب 

 .ذًمؽ ُمـ ىمري٤ٌم أو اًمٕمنميـ وسمٚمٖم٧م اًم٤ًمقم٤مت يمثرت وًمق اًمّمٞم٤مم،

 ش.اؾمتٓمٕمتؿ ُم٤م اهلل اشم٘مقا » طمدود ذم هق إٟمم ذقمل، طمٙمؿ أيَّ  أن خيٗمك ٓ وًمٙمـ 

 سمٕمد اًمٞمقم دام ُم٤م ؾم٤مقم٦م، قمنميـ اًمٌالد شمٚمؽ ذم يّمقم أن يًتٓمٞمع يم٤من ومٛمـ 

 .اًمّمٞم٤مم ُمـ هلؿ سمد ومال اًم٤ًمقم٤مت، هذه يٌٚمغ اًمٗمجر ـمٚمقع

 ًمٚمٌالد سم٤مًمٜم٦ًٌم شُمَتَّمّقر إٟمم اًمّمٕمقسم٦م ٕن ؾمٝمؾ: هٜم٤مك إُمر أن اقمت٘م٤مدي ذم وأن٤م 

 .اح٤مء ُمـ اًمنمب إمم اًمّم٤مئؿ اإلٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م يتٕمرض اًمتل احل٤مرة

 يمم صٕم٤ٌم ًمٞمس اًمٙمثػمة، اًم٤ًمقم٤مت هلذه اًمٓمقيؾ وم٤مًمّمٞم٤مم اًم٤ٌمردة اًمٌالد ذم أُم٤م 

 .اعمقوقع أن٤م أتّمقر

 .إُمريـ أطمد ومحٙمٛمف يّمقم أن يًتٓمٞمع ٓ ومٛمـ: اًم٘م٤مقمدة ٟمْمع ومٜمحـ ذًمؽ ُمع 

 اًمٌالد ذم وًمق يّمقم أن يًتٓمٞمع ٓ اًمذي اًمٗم٤مين اًمٕمجقز سم٤مًمِمٞمخ ُٟمٚمح٘مف أن إُم٤م 

ر هذا ُمع اعمٕمتدًم٦م،  .ُمًٙملم إـمٕم٤مم يقم يمؾ قمـ ُيَٙمٗمِّ

ُٝمؾ ىمّمػم هن٤مر إمم اًمٜمٝم٤مر ـمقل يٜم٘مٚم٥م اًمذي اًمقىم٧م يًتٖمؾ أن يًتٓمٞمع أن وإُم٤م  ًْ  ومَٞم

 ُيْرضَمك اًمذي اعمريض ؿم٠من ذًمؽ ذم ؿم٠منف اًمّمٞم٤مم، ُمـ وم٤مشمف ُم٤م يقُمئذٍ  ومٞم٘ميض اًمّمٞم٤مم، قمٚمٞمف

 اًمٕم٤مضمز سم٤مًمِمٞمخ ُيٚمحؼ ؿمٗم٤مؤه اعمٞمئقس وم٤معمريض ؿمٗم٤مؤه، اعمٞم١موس اعمريض وًمٞمس ؿمٗم٤مؤه،

ر اًمٗم٤مين،  ىم٤مل يمم ومٝمق ؿمٗم٤مؤه يرضمك اًمذي اعمريض أُم٤م ُمًٙملم، إـمٕم٤مم يقم يمؾ قمـ ومٞمَُٙمٗمِّ

ِريًْم٤م ُِمٜمُٙمؿ يَم٤منَ  وَمَٛمـ ﴿  شمٕم٤ممم ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  أَوْ  ُمَّ ـْ  ومَِٕمدَّ  .[385:اًمٌ٘مرة] ﴾أظَُمرَ  َأج٤َّممٍ  ُمِّ

 ُمٜمٝمؿ رُمْم٤من، وذم هن٤مره، اًمٓمقيؾ اًمقىم٧م ذًمؽ ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ اًمٜم٤مس ومٝم١مٓء

 .أداءً  يّمقم أن يًتٓمٞمع ٓ ُمـ وُمٜمٝمؿ يًتٓمٞمع ُمـ

 طمٙمؿ ومحٙمٛمف وإٓ اؾمتٓم٤مع، إن ىمْم٤مءً  يّمقم أداءً  يّمقم أن يًتٓمٞمع ٓ وم٤مًمذي 

ر اًمذي اًمٕم٤مضمز  .ُمًٙملم إـمٕم٤مم يقم يمؾ قمـ ُيَٙمٗمِّ

 :.. (17: 14/ 38/ واًمٜمقر اهلدى)





 واإلوساك اإلفطار أحكاً

 وتوقيتّىا
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 اإلؾطار فتعجقؾ افشؿس ؽروب مراؿبة

 .شأومٓمر اًمِمٛمس هم٤مسم٧م ىمد: ىم٤مل وم٢مذا ٟمِمز، قمغم وم٠مورم رضمال أُمر ص٤مئم يم٤من إذا يم٤من»

ىم٦ٌم: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]  :[ىم٤مل صمؿ .اإلومٓم٤مر ًمتٕمجٞمؾ اًمِمٛمس همروب ُمرا

 .إرض ُمـ ُمرشمٗمع: أي شٟمِمز»: ىمقًمف

 ُمـ ط يت٠ميمد أن سمٕمد سم٤مإلومٓم٤مر سم٤مًمتٕمجٞمؾ ط اهتمُمف احلدي٨م وذم: ىمٚم٧م

 ،ط ًمٞمٗمٓمر اًمِمٛمس سمٖمروب ومٞمخؼمه ُمرشمٗمٕم٤م، ُمٙم٤مٟم٤م يٕمٚمق ُمـ ومٞم٠مُمر اًمِمٛمس، همروب

. شاًمٗمٓمر قمجٚمقا  ُم٤م سمخػم اًمٜم٤مس يزال ٓ»: ط ًم٘مقًمف ُمٜمف حت٘مٞم٘م٤م إٓ ُمٜمف ذًمؽ وُم٤م

  ش.937» شاإلرواء» ذم خمرج وهق ،قمٚمٞمف ُمتٗمؼ

 اًمٙمثػميـ وم٢من اًمًٜم٦م، ظم٤مًمٗمقا  ىمد ،اًمٞمقم اًمٜم٤مس ٟمرى أنٜم٤م طم٘م٤م اعم١مؾمػ ُمـ وإن

 أذان يًٛمٕمقا  طمتك يٗمٓمرون ٓ ذًمؽ وُمع سم٠مقمٞمٜمٝمؿ، اًمِمٛمس همروب يرون ُمٜمٝمؿ

. اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م قمغم وإٟمم اًمٖمروب، رؤي٦م قمغم ومٞمف ي١مذن ٓ أنف: أوٓ: ضم٤مهٚملم اًمٌٚمد،

 اجل٤ٌمل سم٥ًٌم آظمر إمم ُمقوع ُمـ ومٞمف اًمٖمروب خيتٚمػ ىمد اًمقاطمد اًمٌٚمد أن: وصم٤مٟمٞم٤م

جٜم٤م واًمقدي٤من،  واًمِمٛمس يٗمٓمرون وآظمريـ! اًمٖمروب رأوا وىمد يٗمٓمرون ٓ ٟم٤مؾم٤م ومرأ

 !اعمًتٕم٤من واهلل !إذان ؾمٛمٕمقا  ٕهنؿ شمٖمرب ل سم٤مدي٦م

 (.338/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

  افسـة هلذه افـاس وترك افرضب ظذ اإلؾطار شـقة

 رـم٤ٌمت يٙمـ ل وم٢من يّمكم أن ىمٌؾ رـم٤ٌمت قمغم يٗمٓمر يم٤من»: ُمرومققًم٤م أنس قمـ

 .شُم٤مء ُمـ طمًقات طم٤ًم يٙمـ ل وم٢من مترات ومٕمغم

 هق إٟمم اًمتخري٩م ذم اإلجي٤مز ُمع ًمٚمحدي٨م ذيمري ُمـ واًمٖمرض :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًمدقمقات ذم وسمخ٤مص٦م اًمّم٤مئٛملم، أيمثر أمهٚمٝم٤م اًمتل اًمًٜم٦م هبذه اًمتذيمػم

 ًمف ومٚمٞمس إىمؾ قمغم اًمتٛمر أو اًمرـم٥م أُم٤م واًمنماب، اًمٓمٕم٤مم ُمـ وـم٤مب ًمذ ُم٤م ومٞمٝم٤م هيٞم٠م
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  ُمـ يم٤من عمـ ومٓمقسمك ،ُم٤مء ُمـ طمًقات قمغم اإلومٓم٤مر إمه٤مهلؿ ذًمؽ، ُمـ وأنٙمر. ذيمر

ـَ ﴿ ِذي َتِٛمُٕمقنَ  اًمَّ ًْ ٜمَفُ  وَمٞمَتٌَُِّٕمقنَ  اًْمَ٘مْقَل  َي ًَ ـَ  ُأْوئَلَِؽ  َأطْم ِذي  ُأْوًُمقا  ُهؿْ  َوُأْوئَلَِؽ  اهللُ  َهَداُهؿُ  اًمَّ

٤ٌَمب َُمر] ﴾إًَْم  .[38:اًمزُّ

 (.863/ 2/6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾعشاء يرجع ثؿ فؾصلة يؼقم ثؿ بؾؼقامت يػطر أن افصائؿ ظذ

 إرساف بدون

 يم٤من إذا ـمٕمٛمقا  ومٞمم طم٤ًمب قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمس صمالصم٦م[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمقوقع .شاهلل ؾمٌٞمؾ ذم واعمراسمط واعمتًحر، اًمّم٤مئؿ، :طمالٓ

 اًمٞمقم، اعمًٚمٛملم طم٤مل قمٚمٞمف ُم٤م اًمًٞمئ٦م احلدي٨م هذا آصم٤مر ُمـ وًمٕمؾ :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ىمٌٞمؾ إٓ اًمٓمٕم٤مم قمـ ي٘مقم أن أطمدهؿ يٕمرف ٓ ًمإلومٓم٤مر رُمْم٤من ذم ضمٚمًقا  إذا وم٢مهنؿ

 ٓ يمٞمػ! واحلٚمقى واًمٗمقايمف وإذسم٦م إـمٕمٛم٦م أنقاع ُمـ يٚمتٝمؿ ُم٤م ًمٙمثرة اًمٕمِم٤مء

 سم٥ًٌم ومجٛمٕمقا ! ـمٕمٛمقا  ومٞمم قمٚمٞمٝمؿ طم٤ًمب ٓ اًمذيـ اًمثالصم٦م ُمـ إٟمف: ي٘مقل واحلدي٨م

 اعمٜمٝمل اعمٖمرب صالة شم٠مظمػم وسملم واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ذم قمٜمف اعمٜمٝمل اإلهاف سملم ذًمؽ

 أن إمم اعمٖمرب ي١مظمروا ل ُم٤م اًمٗمٓمرة قمغم أو سمخػم أُمتل شمزال ٓ» :ط ىمقًمف ذم قمٜمف

 وؿمقاهد ـمرىم٤م ًمف وم٢من ىم٤مٓ، يمم وهق اًمذهٌل وواوم٘مف احل٤ميمؿ صححف» اًمٜمجقم شمِمتٌؽ

 شمٕمجٞمؾ قمغم احلض ضم٤مء ٟمٕمؿ ش.555 رىمؿش»داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح» ذم إًمٞمٝم٤م أذت

 قمجٚمقا  ُم٤م سمخػم اًمٜم٤مس يزال ٓ» :ط ىمقًمف ُمٜمٝم٤م يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم أجْم٤م اًمٗمٓمر

 أضمؾ ُمـ أطمدمه٤م شمٕمٓمٞمؾ ُمٜمٝم٤م يٚمزم ٓ سمّمقرة سم٤محلديثلم اًمٕمٛمؾ ومٞمج٥م .شاًمٗمٓمر

 إمم ي٘مقم صمؿ ضمققمف هب٤م يًٙمـ ًم٘مٞممت قمغم اإلومٓم٤مر إمم سم٤معم٤ٌمدرة وذًمؽ أظمر،

 ذم هذا ُمـ رء ضم٤مء وىمد ُمٜمف، طم٤مضمتف ي٘ميض طمتك اًمٓمٕم٤مم إمم قم٤مد ؿم٤مء إن صمؿ اًمّمالة،

 وم٢من رـم٤ٌمت، قمغم يّمكم أن ىمٌؾ يٗمٓمر ط اهلل رؾمقل يم٤من» :أنس وم٘م٤مل اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م

 داود أبق رواه. شُم٤مء ُمـ طمًقات طم٤ًم مترات شمٙمـ ل وم٢من ومتٛمرات، رـم٤ٌمت شمٙمـ ل
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 قمٚمٞمف، ُمتٗمؼ ىمٌٚمف وُم٤م ش6151» سمرىمؿش داود أيب صحٞمح» ذم وهق. وطمًٜمف واًمؽمُمذي

 ش. 899ش»اإلرواء» ذم خمرج وهق

 (.91-96/ 6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾصائؿ ادغرب صلة ؿبؾ اءَش بافعَ  افبدء مؼوظقة

  ومٚمٞمٌَدأ ص٤مئٌؿ: وأطمُديمؿ اًمّّمالةُ  أىمٞمٛم٧ِم  إذا[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]
ِ
 ىمٌَؾ  سم٤مًمَٕمَِم٤مء

 ش.قَمِم٤مئٙمؿ قمـ شَمٕمَجُٚمقا  وٓ اعمٖمرِب، صالةِ 

 [:ىم٤مل صمؿ وىمقاه٤م، احلدي٨م ذمش ص٤مئؿ وأطمديمؿ» زي٤مدة قمغم اإلُم٤مم شمٙمٚمؿ]

 اًمرواي٤مت شمٜم٤مذم ٓش ص٤مئؿ وأطمديمؿ: »اًمزي٤مدة هذه أن ؾمٌؼ ُم٤م إمم يْم٤مف

 اًمّم٤مئؿ سمؾ فم٤مهر، هق يمم وهمػمه: اًمّم٤مئؿ شمِمٛمؾ وؿمٛمقهل٤م سم٢مـمالىمٝم٤م ٕهن٤م إظمرى،

 . أقمٚمؿ واهلل. فم٤مهر هق يمم اًمّم٤مئؿ، همػم ُمـ اًمرظمص هبذه أومم هق

 (.3291/ 7/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ضعام افصائؿ ؾؿ ويف افػجر ضؾع إذا

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 افصقام مباحات ومـ 

 أن قمٚمٞمف وضم٥م ـمٕم٤مم ومٛمف وذم اًمٗمجر ـمٚمع وم٢مذا: »... اًمٕمٜمقان هذا حت٧م ىمقًمف

 ...ش.يٚمٗمٔمف

 اعمحٛمدي٦م اًمًٜم٦م ذم قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ مم٤م وهق اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمت٥م ًمٌٕمض شم٘مٚمٞمد هذا: ىمٚم٧م

 طمتك يْمٕمف ومال يده قمغم واإلٟم٤مء اًمٜمداء أطمديمؿ ؾمٛمع إذا: »ط ًم٘مقًمف خم٤مًمػ هق سمؾ

 ش.ُمٜمف طم٤مضمتف ي٘ميض

: وزاد طمزم اسمـ وأظمرضمف واًمذهٌل هق وصححف واحل٤ميمؿ داود وأبق أمحد أظمرضمف
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 ش.اًمٗمجر سمزغ إذا ي١مذٟمقن ويم٤مٟمقا : هريرة أيب قمـ راويف قممر أيب اسمـ: يٕمٜمل قممر ىم٤مل»

 .هبذا يٗمتل أيب يم٤من: قمروة سمـ هِم٤مم قمـ ؾمٚمٛم٦م اسمـ: يٕمٜمل مح٤مد ىم٤مل

 .ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 .3195ش اًمّمحٞمح٦م» ذم صمؿش اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم ذيمرهت٤م ؿمقاهد وًمف

 أنف يده قمغم اًمنماب أو اًمٓمٕم٤مم وإٟم٤مء اًمٗمجر قمٚمٞمف ـمٚمع ُمـ أن قمغم دًمٞمؾ وومٞمف

 َويُمُٚمقا ﴿: أي٦م ُمـ ُمًتثٜم٤مة اًمّمقرة ومٝمذه ُمٜمف طم٤مضمتف ي٠مظمذ طمتك يْمٕمف ٓ أن ًمف جيقز

سُمقا  َ  طَمتَّك َواْذَ َبْٞمَُض  اخْلَٞمْطُ  ًَمُٙمؿُ  َيَتٌلَمَّ ْٕ ـَ  ا ؾَْمَقدِ  اخْلَٞمْطِ  ُِم ْٕ ـَ  ا  ومال [387:اًمٌ٘مرة] ﴾اًْمَٗمْجرِ  ُِم

 سمؾ يٕم٤مروف إمج٤مع وٓ احلدي٨م هذا وسملم إطم٤مدي٨م ُمـ ُمٕمٜم٤مه٤م ذم وُم٤م سمٞمٜمٝم٤م شمٕم٤مرض

 إمم اًمًحقر ضمقاز وهق احلدي٨م أوم٤مده مم٤م أيمثر إمم وهمػمهؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م ذه٥م

 .331 – 319/  5 اًمٗمتح راضمع اًمٓمرق ذم اًمٌٞم٤مض ويٜمتنم اًمٗمجر يتْمح أن

 ؾم٤مقم٦م؟ رسمع سمٜمحق اًمٗمجر ىمٌؾ اإلُم٤ًمك سمدقم٦م إسمٓم٤مل احلدي٨م هذا ومقائد ُمـ ٕن

 قمٚمٛمقا  وًمق يتًحرون وهؿ اًمٗمجر أذان يدريمٝمؿ أن ظمِمٞم٦م ًمؽذ يٗمٕمٚمقن إٟمم ٕهنؿ

 .ومت٠مُمؾ. اًمٌدقم٦م شمٚمؽ ذم وىمٕمقا  ح٤م اًمرظمّم٦م هذه

 ([537) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 ابتدأ ؿد ـان إذا افػجر وؿت دخقل مع إـؾ اشتؿرار جقاز

 افقؿت ؿبؾ إـؾ

ُر، يَم٤منَ  حَّ ًَ اَلةَ : وَمَ٘م٤مَل  سماَِلٌل  وَمَج٤مَءهُ   َيَت   َرؾُمقَل  َي٤م اًمّمَّ
ِ
َٙم٧َم  ،اّللَّ ًَ  ؿَمٞمْئ٤ًم، يْرضمعْ  وَمَٚمؿْ  وَم

 سماَِلٌل  وَمَرضَمعَ  ش.طم٤مًمِف قمغم[ وهق] اًمّمالةَ : وم٘م٤مل أت٤مه صمؿ ي٠ميمُؾ، هق يمم وَمَث٧ٌََم : رواي٦م وذم»

اَلةَ : وَمَ٘م٤مَل [ اًمث٤مًمث٦م]   َرؾُمقَل  َي٤م اًمّمَّ
ِ
ٌَْح٧َم،[ واهلل] وَمَ٘مدْ  اّللَّ   َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  َأْص

ِ
 َرطِمؿَ  :ط اّللَّ

 ُ َٓ  سماَِلًٓ، اّللَّ َص  َأنْ  ًَمَرضَمْقُت  سماَِلٌل، ًَمْق ْٛمسِ  ـُمُٚمقعِ  إمَِم  ًَمٜم٤َم ُيَرظمَّ  .وٕمٞمػش. اًمِمَّ

 ـمٚمقع سمٕمد إيمؾ اسمتداء سمف اعم٘مّمقد يم٤من إذا اجلقاز أن أرى وأن٤م  [:اإلمام ؿال]
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: ومآج٦م صمٌقشمف، اومؽماض قمغم وأنف سيح، صحٞمح دًمٞمؾ قمٚمٞمف ومٚمٞمس اًمّم٤مدق، اًمٗمجر

ـَ ﴿  أن أُم٤م .اًمٜمًخ إصم٤ٌمت ذم يٙمٗمل ،شُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك» :وطمدي٨م ﴾ اًْمَٗمْجرِ  ُِم

 ضم٤مئز ومٝمق اًمٗمجر، ـمٚمقع ىمٌؾ اسمتدأه وىمد إيمؾ ذم آؾمتٛمرار ضمقاز اعم٘مّمقد يم٤من

 ي٘ميض طمتك يْمٕمف ومال يده قمغم واإلٟم٤مء اًمٜمداء أطمديمؿ ؾمٛمع إذا» :ط ىمقًمف ًمٍميح

 ،ش3195ش»اًمّمحٞمح٦م» ُمٜمٝم٤م يمتٌل سمٕمض ذم خمرج صحٞمح، طمدي٨م وهق.شُمٜمف طم٤مضمتف

ش اعمٜم٦م مت٤مم» يمت٤ميب اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م أضمؾ ُمـ ًمف ومراضمع. اًمزسمػم سمـ قمروة سمف يٗمتل ويم٤من

 اعمذيمقرة، اًمّمقرة ذم ظم٤مص ٕنف ُمٜمًقظم٤ًم، ًمٞمس هذا وم٤محلدي٨مش. 538 -537 ص»

 !ومتٜمٌف. ُمٕمٝم٤م اعم٘مرون واحلدي٨م ًممي٦م ُمٌلم ومٝمق

 (3139-3138/ 31/6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 حغ افـفار مـ افـقة جيزيف هناًرا افصقم ظؾقف وجب مـ

 افقجقب

[ يم٤من] ُمـ: قم٤مؿمقراء يقم اًمٜم٤مس ذم أو ىمقُمؽ ذم أذن[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شومٚمٞمّمؿ أيمؾ يٙمـ ل وُمـ ،[اًمٚمٞمؾ إمم] يقُمف سم٘مٞم٦م ومٚمٞمّمؿ أيمؾ

 [:احلديث ؾقائد مـ اإلمام ذـر]

 حيتٚمؿ، واًمّمٌل يٗمٞمؼ، يم٤معمجٜمقن هن٤مرا، اًمّمقم قمٚمٞمف وضم٥م ُمـ أن: وإظمرى

 اًمٜمٞم٦م جيزهيؿ ومٝم١مٓء اًم٤ٌمرطم٦م، رؤي رُمْم٤من هالل سم٠من اخلؼم سمٚمٖمف ويمٛمـ يًٚمؿ، واًمٙم٤مومر

 ُمـ ُمًتثٜم٤مة احل٤مًم٦م هذه ومتٙمقن ذسمقا، أو أيمٚمقا  أن سمٕمد وًمق اًمقضمقب، طملم اًمٜمٝم٤مر ُمـ

 يمم صحٞمح طمدي٨م وهق ،شًمف صٞم٤مم ومال اًمٗمجر ىمٌؾ اًمّمٞم٤مم جيٛمع ل ُمـ»: ط ىمقًمف قمٛمقم

 اسمـ ذه٥م اًمؽممج٦م طمدي٨م أوم٤مده اًمذي هذا وإمم ش.6338» شداود أيب صحٞمح» ذم طم٘م٘متف

 صقم ذم ورد احلدي٨م :ىمٞمؾ وم٢من. اعمح٘م٘ملم ُمـ وهمػمهؿ واًمِمقيم٤مين شمٞمٛمٞم٦م واسمـ طمزم

 شمرى أخ٧ًم اًمٗمريْم٦م، ذم آؿمؽماك سمج٤مُمع وذًمؽ ٟمٕمؿ،: ىمٚم٧م. أقمؿ واًمدقمقى قم٤مؿمقراء

 اًمٚمٞمؾ ذم اًمٜمٞم٦م إُمٙم٤من ُمع اًمٜمٝم٤مر، ُمـ سمٜمٞم٦م رُمْم٤من صقم ضمقاز قمغم سمف اؾمتدًمقا  احلٜمٗمٞم٦م أن



 381 ٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝممأطمٙم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وًمذًمؽ. اًمٜمٝمك أوزم قمغم خيٗمك ٓ يمم أومم ىمٚمٜم٤م ح٤م سمف وم٤مٓؾمتدٓل داود، أيب حلدي٨م ـمٌ٘م٤م

 ُم٤م ش469 - 468/  3» شُم٤مضمف اسمـ» قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم اًمًٜمدي احلًـ أبق اعمح٘مؼ ىم٤مل

 احلدي٨م، هذا مجٚمتٝم٤م ُمـ ومرو٤م، يم٤من قم٤مؿمقراء يقم صقم أن قمغم داًم٦م إطم٤مدي٨م»: خمتٍمه

 إطم٤مدي٨م وؿمٝم٤مدة سم٤مٓشمٗم٤مق ُمٜمًقخ آومؽماض ٟمٕمؿ. آومؽماض ي٘متيض آهتمم هذا وم٢من

 قم٤مؿمقراء صقم ي٘م٤مل ٓ اًمٜمٝم٤مر، ُمـ سمٜمٞم٦م اًمٗمرض صقم ضمقاز قمغم سمف واؾمتدل. اًمٜمًخ قمغم

 وضمقب: أطمدمه٤م: ؿمٞمئلم قمغم احلدي٨م دل: ٟم٘مقل ٕن٤م. سمف آؾمتدٓل يّمح ومال ُمٜمًقخ

 وٓ إول، هق واعمٜمًقخ هن٤مر، ُمـ سمٜمٞم٦م يقم ذم واضم٥م اًمّمقم أن: واًمث٤مين .قم٤مؿمقراء صقم

 احلدي٨م أن وهق: سمح٨م ومٞمف سم٘مل. أجْم٤م ٟمًخف قمغم دًمٞمؾ وٓ اًمث٤مين، ٟمًخ ٟمًخف ُمـ يٚمزم

 وطمٞمٜمئذ اًمٜمٝم٤مر، ُمـ قمٚمؿ وإٟمم اًمٚمٞمؾ، ُمـ ُمٕمٚمقُم٤م يم٤من ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمقم وضمقب أن ي٘متيض

 اًمِمؽ، يقم سم٤مهلالل اًمِمٝمقد ؿمٝمد إذا يمم ضوري٤م، طم٘مٝمؿ ذم اًمٜمٝم٤مر ُمـ اًمٜمٞم٦م اقمت٤ٌمر ص٤مر

 سمف اًمذي احلؼ هق وهذا: ىمٚم٧م .أـه شضورة سمال اًمٜمٝم٤مر ُمـ سمٜمٞم٦م اًمّمقم ضمقاز يٚمزم ومال

 وىم٤مل ش322/  2» شاعمحغم» ذم اهلل رمحف طمزم اسمـ ىم٤مل ُم٤م ظمالص٦م وهق اًمٜمّمقص، دمتٛمع

 ىمقُم٤م أن اجلزري اًمٙمريؿ قمٌد.. .ـمريؼ ُمـ رويٜم٤م يمم اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م ىم٤مل وسمف»: قم٘مٌف

 قمـ ومٚمٞمٛمًؽ أيمؾ ُمـ: اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر وم٘م٤مل اًمٜم٤مس، أصٌح ُم٤م سمٕمد اهلالل قمغم ؿمٝمدوا

/  1» شاعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وأظمرضمف: ىمٚم٧م. شيقُمف سم٘مٞم٦م ومٚمٞمّمؿ ي٠ميمؾ ل وُمـ اًمٓمٕم٤مم،

 ذم وم٘م٤مل شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ اظمتٞم٤مر وهق. اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح وؾمٜمدهش 29

 ل إذا اًمٜمٝم٤مر سمٜمٞم٦م اًمٗمرض صقم ويّمح» ش:اًمٙمردي - 21/  5» شاًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات»

 يٚمزُمف وٓ يقُمف سم٘مٞم٦م يتؿ وم٢مٟمف اًمٜمٝم٤مر، أثٜم٤مء ذم سم٤مًمرؤي٦م اًمٌٞمٜم٦م ىم٤مُم٧م إذا يمم سم٤مًمٚمٞمؾ، وضمقسمف يٕمٚمؿ

 سمٞم٤من زي٤مدة ؿم٤مء ومٛمـ واًمِمقيم٤مين، ،اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمح٘مؼ ذًمؽ قمغم وشمٌٕمف شأيمؾ يم٤من وإن ىمْم٤مء

 زاد» و ش338 - 337 و 319/  64» شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ شاًمٗمت٤موى جمٛمقع» ومٚمػماضمع وشمٗمّمٞمؾ

 شإوـم٤مر ٟمٞمؾ» و ش168/  1» ًمف شاًمًٜمـ هتذي٥م» و ش614/  3» اًم٘مٞمؿ ٓسمـ شاعمٕم٤مد

 اعمًٚمٛملم ُمِم٤ميمؾ ُمـ يمؼمى ُمِمٙمٚم٦م شمزول وم٢مٟمف ذيمرٟم٤م، ُم٤م شمٌلم وإذا ش.327/  5» ًمٚمِمقيم٤مين

 ُمـ وم٢من اعمٓم٤مًمع، اظمتالف سم٥ًٌم رُمْم٤من هالل إصم٤ٌمت ذم اظمتالومٝمؿ وهل أٓ اًمٞمقم،

 رؤي إذا يمم ُمٙم٤من، يمؾ ذم يرى أن اعمٛمٙمـ ُمـ ومٚمٞمس ُمٙم٤من ذم يرى طملم اهلالل أن اعمٕمٚمقم

 طمدي٨م أن اًمٕمٚممء قمٜمد اًمراضمح يم٤من وإذا اعمنمق، ذم يرى أن يٛمٙمـ ٓ وم٢مٟمف اعمٖمرب ذم



 383 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝمم

 هذه ٕن اعمٓم٤مًمع، سم٤مظمتالف شم٘مٞمٞمده يّمح ٓ وأنف قمٛمقُمف، قمغم هق إٟمم ش...ًمرؤيتف صقُمقا »

 ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مء يّمح، ٓ سمٛمثٚمف وم٤مًمت٘مٞمٞمد ىمدرا، وٓ ذقم٤م ٓ ُمٕمٞمٜم٦م، وٓ حمدودة همػم اعمٓم٤مًمع

 وطمٞمٜمئذ وٟمحقه٤م، اإلذاقم٦م سمقاؾمٓم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد يمؾ إمم اًمرؤي٦م شمٌٚمٞمغ اًمٞمقم اعمٛمٙمـ ومٛمـ

 ىمْم٤مء وٓ سم٘مٚمٞمؾ، اًمِمٛمس همروب ىمٌؾ سمٚمٖمتف وًمق يّمقم، أن اًمرؤي٦م سمٚمٖمتف ُمـ يمؾ ومٕمغم

 طمدود ذم سم٤مًمقاضم٥م ىم٤مم ىمد ٕنف قمٚمٞمف،

 ؾمٌ٘م٧م يمم يث٧ٌم ل سم٤مًم٘مْم٤مء وإُمر وؾمٕمٝم٤م، إٓ ٟمٗم٤ًم اهلل يٙمٚمػ وٓ اؾمتٓم٤مقمتف،

 يقم يقطمدوا أن اإلؾمالُمٞم٦م احلٙمقُم٤مت قمغم اًمقاضم٥م ُمـ أن وٟمرى إًمٞمف، اإلؿم٤مرة

 ٟمرى ومال ذًمؽ، قمغم يتٗم٘مقن وًمريثم طمجٝمؿ، يقم يقطمدون يمم ومٓمرهؿ، ويقم صٞم٤مُمٝمؿ

 اًمدوًم٦م ُمع وسمٕمْمٝمؿ دوًمتف، ُمع يّمقم ومٌٕمْمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ، يتٗمرىمقا  أن ًمِمٕمقهبؿ

 ذم ُم٘مرر هق يمم اًمّمٖمرى سم٤معمٗمًدة اًمٙمؼمى اعمٗمًدة درء سم٤مب ُمـ وذًمؽ إظمرى،

 .اًمتقومٞمؼ وزم شمٕم٤ممم واهلل .إصقل قمٚمؿ

 (.645-643/ 3/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بدظة افصبح صلة ؿبؾ افطعام ظـ اإلمساك

 طمتك يْمٕمف ومال يده قمغم واإلٟم٤مء اًمٜمداء أطمديمؿ ؾمٛمع إذا[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شُمٜمف طم٤مضمتف ي٘ميض

 .سمدقم٦م اًمّمٌح صالة ىمٌؾ اًمٓمٕم٤مم قمـ اإلُم٤ًمك[: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.381/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افؼظل ٓ افػؾؽل افتقؿقت ظذ إذان يف آظتامد صمم مـ

 اإلؾطار بقؿت اإلخلل

ىِمٞمٌٝمؿ، ُمٕمّٚم٘ملمَ  سم٘مقم أن٤م وم٢مذا يب: اٟمٓمٚمَ٘م٤م صمؿ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]  ُمِمّ٘م٘م٦م سمَٕمرا



 386 أطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝمم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يٗمٓمرون اًمذيـ ه١مٓء: ىم٤مل ه١مٓء؟ ُمـ: ىمٚم٧ُم  ىم٤مل، دُم٤ًم، أؿمداىُمٝمؿ شمًٞمُؾ  أؿمداىُمٝمؿ،

ٚم٦َّمِ  ىمٌؾ  ش.صقُِمٝمؿ حَتِ

 :ٟمّمف ُم٤مش اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح» قمغم شمٕمٚمٞم٘مل ذم ىمٚم٧م: ششمٜمٌٞمف» :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يٙمقن ومٙمٞمػ اإلومٓم٤مر، وىم٧م طمٚمقل ىمٌؾ قمٛمداً  أومٓمر صمؿ ص٤مم ُمـ قم٘مقسم٦م هذه: أىمقل»

 وذيمرت ،شوأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم واًمٕم٤مومٞم٦م اًمًالُم٦م اهلل ٟم٠ًمل! أصاًل؟ يّمقم ٓ ُمـ طم٤مل

 اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م قمغم ي١مذٟمقن اًمذيـ اعم١مذٟملم قمغم آقمتمد ؿم١مم ُمـ أن ُمٗم٤مده ُم٤م هٜم٤مك

 ي١مذن سمٕمْمٝمؿ وم٢من اًمقىم٧م: ىمٌؾ ؾمٞمٗمٓمر اًمٜم٤مس سمٕمض أن :ش اًمروزٟم٤مُم٤مت» ذم اعمذيمقر

 ومٕمغم سمآذاٟمٜم٤م، وؾمٛمٕمٜم٤مه سم٠مقمٞمٜمٜم٤م، ؿم٤مهدٟم٤مه أُمر وهذا اًمقىم٧م، سمٕمد وسمٕمْمٝمؿ اًمقىم٧م، ىمٌؾ

 آظمر، سمٚمد إمم سمٚمد ُمـ وىمتف خيتٚمػ اًمذي اًمنمقمل إذان قمغم حي٤مومٔمقا  أن اعمًٚمٛملم

 !.اًمنمقمٞم٦م ُمقاىمٞمتٝم٤م ذم اًمٕم٤ٌمدات ي١مدوا وأن

 (.3276-3273/ 7/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اإلكسان يػطر هؾ افؼظل افقؿت ظـ ادغرب أذان تلخر حافة يف

 اجلامظة؟ صلة حيرض وهؾ هبذا؟ يعؾـ وهؾ إذان؟ ؿبؾ

 قمـ صم٧ٌم ُم٤م اًمتل وهل طمؼ، دقمقة اًمزُم٤من هذا ذم اًمًٚمٗمٞم٦م اًمدقمقة يٕمٜمل :افسمال

  ؟ط اًمٜمٌل

 . اإلقمراب ُمـ هل٤م حمؾ ٓ شاًمزُم٤من هذا ذم» يمٚمٛم٦م ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :اجلقاب

 . ُمًحقسم٦م: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ ُمًحقسم٦م،: اًمِمٞمخ

 ومٞمٝم٤م ُم١مُمٜملم ٟمحـ ىمْمٞم٦م ومٝمذه اعمٕمٝمقد، إذان ىمٌؾ اإلومٓم٤مر ىمْمٞم٦م: اًم١ًمال

  وهمٞم٤مهب٤م؟ اًمِمٛمس رؤي٦م طم٥ًم ؾمٜم٦م، إذان ىمٌؾ اإلومٓم٤مر أن وُمّمدىملم

 . ؾمٜم٦م إذان ىمٌؾ اإلومٓم٤مر شم٘مؾ ٓ: اًمِمٞمخ



 381 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝمم

 .. طم٥ًم ًمألذان سم٤مًمٜم٦ًٌم هق ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 . هٙمذا شم٘مؾ ٓ: ًمؽ أىمقل ًمٙمـ ىمّمدك، ُم٤م أقمرف أن٤م: اًمِمٞمخ

 . ظمػًما  اهلل ضمزاك ـمٞم٥م،: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ ُم٘م٤مُمؽ، يٗمٝمؿ يمالُمؽ يًٛمع واطمد يمؾ هق ُم٤م اًم٘مٚم٥م، ذم اًم٘مّمد ٕن: اًمِمٞمخ

 . ظمػًما  اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 هلذه شمٓمٌٞم٘م٤مً  اإلظمقان ومٌٕمض اعم٤ًمضمد، ذم ُمِم٤ميمؾ قمٜمدٟم٤م يّمػم ومٜمحـ: اًم١ًمال

 إوىم٤مف، وزارة أذان ىمٌؾ -ـمٌٕم٤مً - ويٗمٓمروا طمٚم٘م٦م، ذم أو اعمًجد ذم ٟم٘مٕمد اًمًٜم٦م

 .طم٘مٞم٘م٦مً  طمّمؾ ُم٤م هذا واًمٜم٤مس، اإلظمقة سملم اعمِم٤ميمؾ سمٕمض طمّمؾ وسم٤مًمت٤مزم

 أم اعم٤ًمضمد، ذم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم وُٟمٍِمُّ  ٟمٓمٌ٘مٝم٤م اًمًٜم٦م هذه يٕمٜمل، اًمٙمالم هذا ومٝمؾ 

 .ُمٕمٝمؿ ًمٜمّمكم اعمًجد إمم وٟمذه٥م سمٞمقشمٜم٤م ذم ٟمٗمٓمر يٕمٜمل أنف -ُمثالً – شمٜمّمحٜم٤م

 طمتك اإلُم٤مم ُمع ٟمٜمتٔمر ح٤مذا ٟمٗمٓمر، ٟمٕمؿ أنف اًم١ًمال هذا قمغم اجلقاب يم٤من وم٢مذا 

 ُمٕمٝمؿ يٜمتٔمر ح٤مذا اجلمقم٦م، ىمٌؾ وأومٓمر طم٤من اًمٖمروب وىم٧م دام ُم٤م مج٤مقم٦م، ُمٕمف ٟمّمكم

  سمٕمض؟ ُمع ؾم١ماًملم اجلمقم٦م، ُمٕمٝمؿ يّمكم طمتك

 . اجلمقم٦م ُمع يّمكم ٓ أنف اًمث٤مين ؾم١ماًمؽ ُمـ أومٝمؿ يٕمٜمل: اجلقاب

 . أومٓمر هق يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

  صحٞمح؟ هق ُم٤م وإٓ صحٞمح اًمٗمٝمؿ هذا: زم ىمؾ :اجلقاب

 . ىمٌٚمٝمؿ يّمكم يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 ومٞمف أن أىمقل وٓ اًمٓمقل، ُمـ رء ومٞمف ؾم١مآً  ي٠ًمل ح٤م ؾم٤مئؾ أي يٕمٜمل :اجلقاب

 يمٛم١ًمول زم سم٤مًمٜم٦ًٌم: أوًٓ  اىمتّم٤مر، إمم سمح٤مضم٦م اًمٓمقل هذا آوٓمراب، ُمـ ؿمٞمًئ٤م

ف  . ٓ وإٓ اًم١ًمال أن٤م ومٝمٛم٧م هؾ أقمرف أن أريد اًم١ًمال، إًمٞمف ُيَقضمَّ
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 . اًم١ًمال ومٝمٛم٧م أنؽ اعمٕمٜمك ومٝمٛمتف، يٕمٜمل ؾم١مازم ومٝمٛمتف،: ُمداظمٚم٦م

 اًمذي هذا ٟمٕمؿ،: زم شم٘مقل ح٤م أت٠ميمد ُمتك ومٝمٛم٧م، أين شم٠ميمدت ُم٤م أن٤م ًمٙمـ: اجلقاب

 . ىمّمدشمف أن٤م هق ومٝمٛمتف

 . اعم٘مّمقد هذا ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 . اجلقاب هذا: اجلقاب

 . اخلػم جيزيؽ اهلل: ُمداظمٚم٦م

 مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم ُمٕمنم قمٜمدٟم٤م احل٘مٞم٘م٦م أنف أىمقًمف اًمذي أظمل ي٤م أن٤م ـمٞم٥م،: اجلقاب

 ٕنف اًمدقمقة، ٟم٘مقل ًمٙمـ اًمديـ، وًمٜم٘مؾ اًمدقمقة،: إول: ؿمٞمئ٤من قمٜمدٟم٤م اًمًٚمٗمٞملم، وسمخ٤مص٦م

 ُمـ طمتك اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم هٜم٤مك اإلؾمالم، إمم يدقمق اإلؾمالم سمديـ يتديـ ُمـ يمؾ ًمٞمس

 .آظمره إمم.. وٓ.. وٓ يٜمّمحقهنؿ وٓ اًمٜم٤مس يدقمقن وٓ سم٤مًمٜم٤مس، ي٤ٌمًمقن ٓ اخلقاص

 اًمتل واإلقمقضم٤مضم٤مت شمّمحٞمحٝم٤م ٟمح٤مول اًمتل إظمٓم٤مء هذه ُأقَمٚمِّؾ أن٤م: وًمذًمؽ 

 ومٞمٝم٤م، ظمالف ٓ قمٚمٞمٝم٤م ُمتٗمؼ يمثػمة ُمٜمٝم٤م أؿمٞم٤مء ومٞمف أنف ُمع اًم٥ًٌم؟ ُم٤م شم٘مقيٛمٝم٤م، ٟمح٤مول

 شمريمقهؿ يدقمقهنؿ، وٓ ًمٚمٜم٤مس يٌٞمٜمقه ٓ سمف واًمٕمٚمؿ اًمديـ أهؾ أن هق اًم٥ًٌم

 . ؾمٌٝمٚمالً  هٙمذا

 اًمٞمنى سم٤مًمٞمد واإلقمٓم٤مء وإظمذ إيمؾ، اٟمتِم٤مل ُمٕمٜمك ُم٤م اعمث٤مل، ؾمٌٞمؾ قمغم أذيمر

 سم٤مًمٚمٞمؾ صٚمقا  ٟم٤مس ي٤م ىمقُمقا : ًمٚمٜم٤مس ىمٚمٜم٤م إذا ضمٝمد، إمم حتت٤مج ٓ وهذه اًمٜم٤مس، سملم

 سم٤مًمِممل، شم٠مظمذ وٓ سم٤مًمٞمٛملم ظمذ ًمٙمـ إبٓم٤مل، ضمٝم٤مد يريد هذا واهلل ٟمٞم٤مم، واًمٜم٤مس

 هذا يم٤من إن ؾمٝمؾ هذا سم٤مًمِممل، شم٠ميمؾ ٓ سم٤مًمٞمٛملم يمؾ سم٤مًمِممل، شمٕمط ٓ سم٤مًمٞمٛملم وأقمط

 ًمٚمنميٕم٦م؟ اعمخ٤مًمٗملم اٟمتِم٤مر ؾم٥ٌم هق ُم٤م هذا، وإٓ

 قمغم يٕمرومقا  هؾ اًمٕمٚمؿ، أهؾ ؾمٙمقت اجلٝمٚم٦م، هل١مٓء اًمٜم٤مس ٟمّمح قمدم ؾمٌٌٝم٤م

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل ي٘مرؤوا ٓ اًمًٜم٦م ي٘مرؤوا ٓ ومروٜم٤م إذا شم٘مٚمٞمداً  إىمؾ

 وم٢من سم٤مًمِممل، شمنمب وٓ سم٤مًمِممل شم٠ميمؾ وٓ سم٤مًمٞمٛملم، واذب سم٤مًمٞمٛملم يمؾ» :واًمًالم

 .شسم٤مًمِممل وينمب سم٤مًمِممل ي٠ميمؾ اًمِمٞمٓم٤من
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 جيقز ٓ سم٠منف ـم٤مومح٦م، يمٚمٝم٤م اًمٗم٘مف يمت٥م ًمٙمـ احلدي٨م، ىمرؤوا ُم٤م أهنؿ اومرض 

 ىمرًٟم٤م قمنم أرسمٕم٦م إمم يٕمٞمِمقن اعمًٚمٛملم أن ُمٕمٜمك ُم٤م سم٤مًمِممل، واًمنمب سم٤مًمِممل إيمؾ

 .اًمٙمٗم٤مر سمالد ذم يم٠مهن٤م متٌم هذه واًمٕم٤مدات اإلؾمالم، ُمـ

 اًمدقمقة قمٜمدٟم٤م وم٤مًمِم٤مهد إىمؾ، قمغم احل٘مٞم٘م٦م هبذه اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم ُم١ًموًمٞم٦م اجلٝمؾ

 .آظمر رء اًمدقمقة إمم وإؾمٚمقب رء،

ٟمٜم٤م وُمـ أوًٓ، ُمًٚمؿ يمؾ ُمـ أريد أن٤م   سملم يٗمرىمقا  أن صم٤مٟمٞم٤ًم، ظم٤مص٦م اًمًٚمٗمٞملم إظمقا

 يٕمرف أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم جي٥م يٕمٜمل سم٤مًمذات، ُم٘مّمقدة هل اًمدقمقة ٕن إُمريـ،

 .آظمره إمم يمٞمػ..يمٞمػ يٗمٓمر يمٞمػ يّمقم يمٞمػ يّمكم يمٞمػ

 سمف واًمَتَديُّـ اًمٕمٚمؿ أُم٤م يمٗم٤مي٦م، ومرض اًمدقمقة ٕن يدقمق: أن قمٚمٞمف جي٥م ٓ ًمٙمـ 

 .قملم ومرض

 هق اًمذي اًمث٤مين سم٤مًمٌمء هنتؿ أن جي٥م ومال ًمديٜم٤م، ُمٕمرووم٦م احل٘مٞم٘م٦م هذه يم٤مٟم٧م إذا 

 اًمدقمقة أؾمٚمقب اًمدقمقة، ذم أؾمٚمقب وقمٜمدٟم٤م دقمقة قمٜمدٟم٤م: ىمٚمٜم٤م اًمدقمقة، ذم إؾمٚمقب

ْكَمةِ  َربَِّك  َسبِولِ  إَِل  اْدعُ ﴿ ساطم٦م، اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُمٕمروف،  اْْلََسنَةِ  َوادَْْوِعَظةِ  بِاْْلِ

تِي َوَجادِْْلُمْ   .إؾمٚمقب ىمٌؾ اًمدقمقة ًمٙمـ [364:اًمٜمحؾ] ﴾َأْحَسنُ  ِهَي  بِالَّ

 ٟمًتٓمٞمع ٓ اًمدقمقة أصح٤مب يمؾ ذم اًمٜم٤مس، يمؾ ذم ٟمٗمؽمض أن ٟمًتٓمٞمع وٓ 

 شم٤ٌمرك اهلل إمم اًمدقمقة وطمًـ إؾمٚمقب طمًـ ذم واطمدة سمٜم٦ًٌم أهنؿ أبداً  ٟمتّمقر

 .ُمًتحٞمؾ أُمر هذا وشمٕم٤ممم،

 جي٥م يمم اًمث٤مين إُمر اًمدقمقة، وهق إول إُمر قمغم اهتمُمٜم٤م ٟمّم٥م أن ومٞمج٥م 

ـ قمٜمده يم٤من ُمـ قمغم ًْ  دقمقشمف، إمم ًمٚمٜم٤مس دقمقشمف ذم يتٚمٓمػ أن اًمدقمقة ذم أؾمٚمقب طُم

ٟمف ُمع يتٚمٓمػ أن اًمداقمٞم٦م هلذا يٜمٌٖمل يمذًمؽ  اًمدقمقة، ذم ًمألؾمٚمقب يًٞمئقن اًمذيـ إظمقا

 . اًمٙمالم أفمـ واوح

 . واوح: ُمداظمٚم٦م

ق أن جي٥م ٕنٜم٤م ح٤مذا؟ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ  ومرض اًمدقمقة وأؾمٚمقهب٤م، اًمدقمقة سملم ُٟمَٗمرِّ
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 داقمٞم٦م، يٙمقن أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم قملم ومرض ًمٞمس ًمٙمـ يتٌٜم٤مه٤م، أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم قملم

 يٛمٙمـ إؾمٚمقب وأن ُمتٗم٘م٦م، إؾم٤مًمٞم٥م أن ٟمتّمقر ٟمًتٓمٞمع ٓ داقمٞم٦م يم٤من ًمق صمؿ

 .يٛمٙمـ ٓ هذا مجٞمٕم٤ًم، ًمٚمٜم٤مس وشمٚم٘مٞمٜمف شمٕمٚمٞمٛمف

ٟمٜم٤م وُمع اًمًٚمٗمٞم٦م، دقمقشمٜم٤م إمم دقمقهتؿ ذم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ُمع ٟمتٚمٓمػ أن ومٞمٜمٌٖمل   إظمقا

 . سمف أتٚمٓمػ أن جي٥م هذا أجْم٤مً  اًمًٚمٗمٞم٦م، اًمدقمقة إمم يًٞم١مون اًمذيـ اًمًٚمٗمٞملم

 ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إول ؾم١ماًمؽ وًمٕمٚمف اعمقوقع، صٚم٥م إمم أرضمع اعم٘مدُم٦م، هذه سمٕمد

 أن٧م اًمقىم٧م، سمٕمد أو اًمقىم٧م ىمٌؾ إُم٤م ي١مذن اًمٌٚمد هذا ذم إذان أن -ي٘مٞمٜم٤مً - ًمديٜم٤م صم٧ٌم

ضم٧م  .دىم٤مئؼ قمنم سمٜمحق اًمقىم٧م سمٕمد سمف ي١مذن اًمذي إذان قمغم قَمرَّ

 شم٘مري٤ًٌم، ؾم٤مقم٦م سمٜمّمػ اًمقىم٧م ىمٌؾ ي١مذٟمقن اًمذيـ: آظمر أُمر ُمٕم٤مجل٦م قمٜمدي وإَْوًَمـك 

 ذم اعمّمٚملم صالة ويٌٓمٚمقن ؾم٤مقم٦م، ٟمّمػ إمم ؾم٤مقم٦م صمٚم٨م سملم اًمٗمّمقل اظمتالف ذم يؽماوح

 .اًمّم٤مدق اًمٗمجر ىمٌؾ اًمٗمجر صالة يّمٚمقن طمٞم٨م اعم٤ًمضمد، ُمـ يمثػم

 إُمر خيتٚمػ اًمدقمقة، أؾمٚمقب وسملم اًمدقمقة سملم ٟمٗمرق أن جي٥م: أن اعمٝمؿ 

ه ُمًجد ذم يٕمٞمش إٟم٤ًمن سملم يمثػماً، اظمتالوم٤مً   ظمٚمٗمل، ضمقه آظمر ُمًجد وسملم ؾمٚمٗمل ضَمقُّ

 اًمنمقمل سم٤مإلومٓم٤مر إقمتٜم٤مئف سملم يٗمرق أن جي٥م أنف يمم وآظمر، ُمًجد سملم يٗمرق أن جي٥م

 . وآظمريـ أن٤مس سملم

 سمؾ ُم٤مٟمع، يقضمد ٓ سم٤مًمًٜم٦م، اًمتٛمًؽ ُمٌدأ قمٜمدهؿ إظمقاٟمؽ ُمـ -ُمثالً – أن٤مس

 إذان وىمٌؾ اًمِمٛمس، ًمٖمروب اإلومٓم٤مر، وىم٧م دظمقل سمٕمد أُم٤مُمٝمؿ شمٗمٓمر أنؽ جي٥م

 يًٛمٕمقا  ل مج٤مقم٦م ذم يمٜم٧م إذا أُم٤م اًمٗمٚمٙمل، اًمتقىمٞم٧م قمغم سمٜم٤مءً  اًمٞمقم ي١مذٟمقن اًمذي

 يٗمٙمر أن طم٘م٤مً  اًمداقمٞم٦م قمغم يٜمٌٖمل ومٝم١مٓء اًمًٚمٗمٞم٦م، اًمدقمقة أو واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب سمدقمقة

 .اعم٠ًمخ٦م هذه يثػم يمٞمػ ـمقيالً 

ٟمٜم٤م، وسمٕمض ٟمٗمز قمـ ؿمخّمٞم٤مً  ًمٙمؿ أىمقل أن٤م   اًمِمٛمس أرى أن٤م رُمْم٤من ذم إظمقا

 وم٠من٤م اجلمقم٦م، ُمع أصكم وم٠منزل إذان أؾمٛمع صمؿ وم٠مومٓمر، ُمرشمٗمٕم٦م، ٕهن٤م داري ُمـ شمٖمرب

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مهل٤م اًمتل سم٤مإلومٓم٤مر اًمتٕمجٞمؾ ومْمٞمٚم٦م: ومْمٞمٚمتلم سملم أمجع

ٚمقا  ُم٤م سمخػم أُمتل شمزال ٓ»: اعمٕمروف احلدي٨م ذم واًمًالم  هٜم٤مك أن يمم ،شاًمٗمٓمر قَمجَّ
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 ي١مظمروا ل ُم٤م سمخػم أُمتل شمزال ٓ» اعمٖمرب، صالة أداء شمٕمجٞمؾ قمغم حيض آظمر طمدي٨م

 .شاًمٜمجقم اؿمت٤ٌمك إمم اعمٖمرب صالة

 ضمرقم٦م قمغم أو مترات قمغم يٗمٓمر يم٤من ط اًمٜمٌل أن اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م يم٤مٟم٧م وًمذًمؽ 

ؾ اعمٖمرب، يّمكم صمؿ ُم٤مء، ُمـ  .اًمٗمْمٞمٚمتلم سملم مجٕم٤مً : سم٤مُٕمريـ ومُٞمَٕمجِّ

 يمتمن جيقز ٓ ًمٙمـ اعمًجد، ذم أصكم وأنزل اًمٌٞم٧م ذم ٟمٗمٓمر: ؿمخّمٞم٤مً  أىمقل وم٠من٤م 

 سم٠من إـمالىم٤مً  ظمؼم قمٜمده أطمد ٓ إظمػمة، إج٤مم هذه ىمٌؾ إُمر يم٤من يمم اًمًٜم٦م هذه

 اعم١مذٟملم أن إـمالىم٤مً  ظمؼم قمٜمده أطمد ٓ دىم٤مئؼ، سمٕمنم اًمِمٛمس همروب سمٕمد ي١مذن اعم١مذن

 شمّمكم يم٤مٟم٧م اعم٤ًمضمد أيمثر وأن ؾم٤مقم٦م، سمٜمّمػ اًمقىم٧م ىمٌؾ ي١مذٟمقن اًمٗمجر ًمّمالة

 . وىمتٝم٤م ىمٌؾ اًمٗمجر صالة

 قمٚمٞمٝمؿ ُمّمٞم٦ٌم ًمٚمٕمٚمؿ يمتمهنؿ يم٤من ويمتٛمقه، اًمنمقمل احلٙمؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ قمرف وم٢مذا

 .وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم

ٌَٞمِّٜمقه أن اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ واعمٞمث٤مق اًمٕمٝمد أظمذ -مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمم- وضمؾ قمز اهلل   ُي

 قمٚممً  يمتؿ ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ويمم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم هق يمم يٙمتٛمقٟمف، وٓ ًمٚمٜم٤مس

 .شٟم٤مر ُمـ سمٚمج٤مم اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ُأْخـِجؿ

 ُي١ْمَت  َُمـو﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم رسمٜم٤م ىم٤مل يمم ًمٙمـ طمٙمٛم٦م، إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م: إذاً  

ْٙمَٛم٦مَ  ٤مَه٤م َوَُم٤م ﴿: إظمرى أي٦م ذم وىم٤مل ،﴾يَمثػًِما  ظَمػْمًا  ُأويِتَ  وَمَ٘مدْ  احْلِ ـَ  إَِّٓ  ُيَٚم٘مَّ ِذي وا اًمَّ  َصؼَمُ

٤مَه٤م َوَُم٤م َٚم٧م] ﴾قَمٔمِٞمؿ طَمظ   ُذو إَِّٓ  ُيَٚم٘مَّ  . [14:وُمّمِّ

 (  11 :51: 42/ 611/ واًمٜمقر اهلدى)

 (  11 :44: 61/ 611/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلؾطار يف افػؾؽل افتقؿقت ظذ يعتؿد مـ ظذ اإلكؽار

ٟمٜم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه أن أريد أن٤م: اًمِمٞمخ  اعمنموم٦م إرض هذه ذم ي٘مٞمٛمقن اًمذي إظمقا

: اًمِمٛمس ذوق وقمغم اًمٗمجر ـمٚمقع قمغم -أجْم٤مً – ورسمم اًمِمٛمس، همروب قمغم اعمٓمٚم٦م
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 اًم٤ًمدؾم٦م اًم٤ًمقم٦م أن اًمٗمٚمٙمل، اًمتقىمٞم٧م يراقمقا  وٓ اًمنمقمل، اًمتقىمٞم٧م ُيراقمقا  أن

 اًم٤ًمدؾم٦م واًم٤ًمقم٦م اًمِمٛمس، سمٖمروب اإلومٓم٤مر طمؾ ىمد إٟمف: ٟم٘مقل أن ومٜمًتٓمٞمع مت٤مُم٤مً 

 ٓ وىمد شمًٛمٕمقٟمف وىمد اًمقىم٧م، ُمـ ؾم٤مقم٦م رسمع ؾمٞمٛميض إذان أن اٟمتٔمروا مت٤مُم٤ًم،

 .اًمرسمع سمٕمد إٓ شمًٛمٕمقٟمف

 يقضمد يزال ُم٤م أُم٤مُمٜم٤م ضمٌؾ هذا: ي٘مقل أن اًمقاطمد ًمٕمؾ ؿمٞمخٜم٤م، ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م اجلٌؾ رأس قمغم وم٤مًمذيـ وسمٞمقت، دور يقضمد يٙمقن اجلٌؾ ًمٕمٔمٛم٦م يٕمٜمل اخلٚمػ، ذم

 ..قمٜمدهؿ شمٖمرب ل اًمِمٛمس زاًم٧م

 يٗمٕمٚمقن؟ ُم٤مذا ُمؽم، يمٞمٚمق أخػ سمٕمد واًمذي ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 .اًمٌمء ٟمٗمس: ُمداظمٚم٦م

 ..يمروي٦م إرض شمٕمٚمٛمقن ويمم اًمٌمء، ٟمٗمس: اًمِمٞمخ

ت اًمث٤مُمٜم٦م اًم٤ًمقم٦م ٟمحق ص٤ٌمطم٤مً  ؿمخص اشمَّّمؾ اًمٞمقم : وىم٤مًم٧م زوضمتل قمٚمٞمف وَمَردَّ

 ٓ: وصم٤مٟمٞم٤مً  أُمريٙم٤م، ُمـ أتٙمٚمؿ: أوًٓ  أن٤م: ي٘مقل اًمٕمِم٤مء، صالة سمٕمد ومْمٚمؽ ُمـ إؾمئٚم٦م

.. ؾم١مال وقمٜمده ومٛمٕمذرة إًمٞمف، شمِمػمون أن٧م اًمذي اًمقىم٧م هذا ذم آشمّم٤مل زم يتٞمن

 قمٜمدٟم٤م اًمقىم٧م أن: ي٘مقل ذًمؽ، ىمٌؾ دىمٞم٘م٤مً  وٕيمقن اًمث٤مُمٜم٦م اًم٤ًمقم٦م ذم ىمٚم٧م أن٤م: قمٗمقاً 

 ويمروي٦م اعمٓم٤مًمع اظمتالف وم٥ًٌٌم ؾم٤مقم٤مت: اًمٗمجر قمغم ُم٣م وىمتٜم٤م ٟمحـ.. اًمٗمجر

 شم٘مدم: يمٚمم اًمنمق إمم ؾم٤مر ويمٚمم شم٠مظمر يمٚمم اًمٖمرب إمم اإلٟم٤ًمن ؾم٤مر ومٙمٚمم إرض،

 .وُمٖمرهب٤م ُمنمىمٝم٤م ُمٓمٚمٕمٝم٤م أرض ومٚمٙمؾ وًمذًمؽ

 ذم ضم٤مء اًمذي احلدي٨م ذًمؽ ضمٞمداً  شمٗمٝمٛمقا  وأن شمتٛمثٚمقا  أن شمًتٓمٞمٕمقن وهٜم٤م

 قمٚمٞمف ىمقًمف هق ذًمؽ -قمٛمٚمٞم٤مً  ومٝممً  يٗمٝمٛمقه أن هلؿ يتٞمن ٓ اعمدن وأهؾ- اًمّمحٞمحلم

 وهمرسم٧م ه٤مهٜم٤م، ُمـ اًمٜمٝم٤مر وأدسمر ه٤مهٜم٤م، ُمـ اًمٚمٞمؾ أىمٌؾ إذا»: واًمًالم اًمّمالة

 ُمـ يدسمر اًمٜمٝم٤مر ٕن ذًمؽ هٜم٤م: ُمـ أنقر هٜم٤م! اٟمٔمروا أن شاًمّم٤مئؿ أومٓمر وم٘مد اًمِمٛمس:

ء ًمٚمّم٤مئؿ، اإلومٓم٤مر وىم٧م َوىم٧َّم ط اهلل ومرؾمقل ه٤مهٜم٤م، ُمـ ي٘مٌؾ واًمٚمٞمؾ ه٤مهٜم٤م  وؾمقا

 وسم٤مضمتمع اًمِمٛمس، سمٖمروب اعمٖمرب َوَوىم٧َّم رُمْم٤من، همػم ذم أو رُمْم٤من ذم هذا يم٤من

 اٟمٔمروا شه٤مهٜم٤م ُمـ اًمٚمٞمؾ أىمٌؾ إذا»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهل صٗم٤مت، أو صقر صمالث
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د ُيْ٘مٌؾ يمٞمػ أن .. اًمْمقء: أجْم٤مً  شه٤مهٜم٤م ُمـ اًمٜمٝم٤مر وأدسمر».. ه٤مهٜم٤م ُمـ اًمٚمٞمؾ ؾمقا

 ش.اًمّم٤مئؿ أومٓمر وم٘مد اًمِمٛمس، وهمرسم٧م».. ه٤مهٜم٤م ُمـ ويقزم يدسمر اًمٜمٝم٤مر وقء

: ٟم٘مقل ضمٞمد، آطمتٞم٤مط: ي٘مقًمقن -اعمدن سمٕمض ذم ظم٤مص٦م- ؿمٌٝم٦م يرد هٜم٤م

د وهمػم اًمقؾمقؾم٦م، همػم آطمتٞم٤مط  قمٚمٞمف ًم٤ًمٟمف قمغم ضم٤مء اًمنمع.. اًمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م شَمَٕمٛمُّ

ٚمقا  ُم٤م سمخػم أُمتل شمزال ٓ»: اًمٍميح اًمّمحٞمح ىمقًمف واًمًالم اًمّمالة  ضم٤مء شاًمٗمٓمر قَمجَّ

 أُمر اًمِمٛمس همرسم٧م ح٤م ؾمٗمر، ذم يم٤من ط اًمٜمٌل أن»: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم طمدي٨م ذم

: ىم٤مل اًمٜمٝم٤مر،! اهلل رؾمقل ي٤م: رضمؾ وم٘م٤مل اإلومٓم٤مر ُيـَٝمٞمئ وأن ي١مذن أن أصح٤مسمف أطمد

 همرسم٧م أن جمرد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٠مومٓمر اإلومٓم٤مر، هٞمئ: أي شواضْمَذح اٟمزل

 ارشمٗمع ًمق: يٕمٜمل اًمِمٛمس، ًمرأى ٟم٤مىمتف ريم٥م أطمدٟم٤م أن ًمق: اًمراوي ىم٤مل طمتك اًمِمٛمس:

 .اًمِمٛمس ًمرأى ىمٚمٞمالً 

 .. اًمنمع ظمالف.. اًمنمع ود آطمتٞم٤مط: هٜم٤م وم٢مذاً  

 هذه وأىمقى سم٠مظمرى، أو سمٓمري٘م٦م اًمِمٛمس همروب ُمـ اعمًٚمؿ يت٠ميمد أن: اعمٝمؿ

 .اًمِمٛمس رأى ممـ اًمّمحٞمح اخلؼم وسمٕمده٤م اًمٕمٞمٜمٞم٦م، اًمرؤي٦م هل اًمٓمرق

 اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م وهذا اًمٗمٚمٙمل، اًمتقىمٞم٧م إٓ إـمالىم٤مً  ذًمؽ ُمـ رء ومال أن أُم٤م 

 .اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م خي٤مًمػ يمالمه٤م اًمٗمٚمٙمٞم٦م اهلالل يمرؤي٦م

 اًمٕمٞمٜمٞم٦م، سم٤مًمرؤي٦م إٓ اًمٗمٚمؽ سمٕمٚمؿ رُمْم٤من هالل إصم٤ٌمت أو اًمدظمقل جيقز ٓ ومٙمم 

 سم٤مًمرؤي٦م إٓ اخلٛم٦ًم إوىم٤مت ُمـ وىم٧م أيَّ  أو اإلومٓم٤مر وىم٧م إصم٤ٌمت جيقز ٓ يمذًمؽ

 .شمٕمتدوه٤م ومال اهلل طمدود وشمٚمؽ اهلل، طمٙمؿ ذًمؽ هذه: اًمٌٍمي٦م

 إظمقاٟمٜم٤م سمٕمض أذه٤من ذم يدور ُم٤م: يٕمٜمل.. ُمقوع هٜم٤م أجـ! ؿمٞمخٜم٤م ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

م اعمٗم٤مؾمد درء»: ىمٚمٞمؾ ىمٌؾ إًمٞمٝم٤م أذشمؿ اًمتل اًم٘م٤مقمدة  سمٕمض أن.. شاعمّم٤مًمح ضمٚم٥م قمغم ُُمَ٘مدَّ

 ومُٛمَّم٤مّدة صٕم٥م، رء اح٠مخقف قمـ اخلروج: يٕمٜمل.. ذًمؽ همػم قمغم اقمت٤مدوا: يٕمٜمل اًمٜم٤مس

 ه١مٓء؟ شمٜمّمحقن يمٞمػ: يٕمٜمل اإلظمقة، سمٕمض ؾم٠مل يمم ُم٤ٌمذة ه١مٓء

 .اًمٗمرص٦م يمٝمذه اًمٗمرص واهت٤ٌمل اًمّمحٞمح، اًمٕمٚمؿ سمٜمنم: اًمِمٞمخ
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 ٟمجده؟ أجـ اًمٜم٤مىم٦م قمغم ريم٥م اًمذي طمدي٨م: ُمداظمٚم٦م

 .اًمٌخ٤مري ذم: اًمِمٞمخ

 ..اجلٌؾ رأس... .:يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟: اًمِمٞمخ

 ..أُمت٤مر قمنمة وسمٞمٜمٝمؿ اجلٌؾ رأس ذم ًمٚمذي اشمّمؾ واد ذم ؿمخص: ُمداظمٚم٦م

ؾ ٕن دىمٞم٘متلم: أو دىمٞم٘م٦م يت٠مظمر ىمٚمٜم٤م يمم اًم٤ًمدؾم٦م: ُمثالً . .:اًمِمٞمخ  يزيد ٓ اًمقىم٧م شَمٜمَ٘مُّ

 يقضمد ُمثالً  واًمٞمقم اًم٤ًمدؾم٦م اًم٤ًمقم٦م اًمِمٛمس همروب قمغم أُمس أومٓمرٟم٤م وم٢مذا اًمدىمٞم٘م٦م، قمغم

 قمـ اًمٜم٤مس ي١مظمر اًمذي ُم٤م أن أُم٤م ٟمٗمٓمر، دىمٞم٘متلم أو ودىمٞم٘م٦م اًم٤ًمدؾم٦م وم٤مًم٤ًمقم٦م هٜم٤مك هممم

 اًمٗمٚمٙمل، اًمتقىمٞم٧م قمغم ي١مذن؟ أؾم٤مس أيِّ  قمغم إذان هذا إذان، يًٛمٕمقا  طمتك اإلومٓم٤مر؟

 ُمرة وٕول أيمثر أو ؾمٜمتلم ُمٜمذ ٟم٤مقمقر ذم يمٜم٤م ُمرةً .. مت٤مُم٤مً  ُمتٜم٤مومرة وىم٤مئع سم٠مقمٞمٜمٜم٤م ؿم٤مهدٟم٤م وٟمحـ

 ٟمدظمؾ وٟمحـ أظمرى ؾمٜم٦م ذم اعمقطمد، يًٛمقه اًمذي إذان، ُمع شمٖمرب اًمِمٛمس ٟمرى

 سم٠مقمٞمٜمٜم٤م، ٟمراه٤م شمٖمرب ل اًمِمٛمس زاًم٧م وُم٤م اعمقطمد، أي ي١مذن وإذن اًمٜم٤مقمقر ذم اعمًجد

 ..اًمٗمقارق ُيراقمل ٓ اًمتقىمٞم٧م هذا ٕن اًمٗمٚمٙمل: اًمتقىمٞم٧م ؿم١مم ُمـ هذا

 اًمٗمقارق ُمراقم٤مة سميورة يٜمٌٝمقن هذه اًمروزٟم٤مُم٤م ووٕمقا  اًمذيـ أن اًمٕمج٥م وُمـ

 صقرشملم وهذه! اًمٕم٤مُم٦م؟ سم٤مل ومم يراقمقهن٤م ٓ اخل٤مص٦م يراقمٞمٝم٤م؟ اًمذي ُمـ ًمٙمـ هذه،

 .ىمري٦م ذم مت٤مُم٤مً  ُمتٜم٤مومرشملم

 يٙمقن وأن أذاٟمف، ُمًجد ًمٙمؾ يٙمقن أن وهق اًمنمقمل، إذان إقم٤مدة جي٥م: وم٢مذاً  

 اًمٗم٘مف ُمـ رء قمٜمده يٙمقن أن سمؾ دائرة: أي ذم ُمقفمػ يم٠مي وم٘مط ُمقفمٗم٤مً  ًمٞمس اعم١مذن

 ُمتك.. اًمٕمٍم ي١مذن ُمتك.. اًمٔمٝمر أذان ي١مذن ُمتك.. اًمٗمجر أذان ي١مذن ُمتك سم٤معمقاىمٞم٧م

 !اًمٕمِم٤مء؟ وهٙمذا.. اعمٖمرب ي١مذن

َؾ  ٕنف إطمٙم٤مم: هذه ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يٗم٘مٝمقن ٓ اًمٞمقم اعم١مذٟمقن! إؾمػ ُمع   هلؿ ُذًمِّ

 إرض: ي٘مقًمقن يمم خيتٚمػ سمٞمٜمم إُمر، واٟمتٝمك اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م قمغم سمزقمٛمٝمؿ إُمر

 قمٜمف اًمِمٛمس شمٖمرب اًمقادي ذم يم٤من ومٛمـ يمذًمؽ، ختتٚمػ اًمتقىمٞم٧م ذم سم٤مًمِمؼم ختتٚمػ

 ظمؼم اًمقادي ذم يم٤من ُمـ يٜمتٔمر هؾ! شُمرى ومٞم٤م اجلٌؾ، رأس ذم يم٤من قمٛمـ شمٖمرب أن ىمٌؾ
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ده اًمذي وىمتف ًمُِٙمؾٍ  ٓ، اًمٕمٙمس؟ أو اجلٌؾ، رأس قمغم يم٤من ُمـ وأذان  .ًمف اًمنمع طَمدَّ

 ( 11 :63: 11/   139/  واًمٜمقر اهلدى)

 َثؿَّ  ومـ فؾؿغرب افػؾؽل افتقؿقت اكضباط ظدم حقل ـؾؿة

 افتقؿقت هذا ظذ اإلؾطار

 ذًمؽ وهؾ اًمِمٛمس، ىمرص همٞم٤مب ُمع اعمًٚمؿ إومٓم٤مر يّمح هؾ :مداخؾة

 اًمِمٛمس؟ ىمرص هم٤مب إذا ُيْٗمٓمر ُمـ طمٙمؿ وُم٤م صحٞمح،

 وـمالب اًمٕمٚمؿ أهؾ اسمتٕم٤مد واًم٥ًٌم اًمٜم٤مس: ُمـ يمثػم جيٝمٚمٝم٤م ُم٠ًمخ٦م هٜم٤م: اًمِمٞمخ

 أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ىمد: وهق أٓ اًمنمع، ُمـ قمٚمٛمقه ُم٤م شمٓمٌٞمؼ قمـ اًمٕمٚمؿ

 ه٤مهٜم٤م، ُمـ اًمٜمٝم٤مر وأدسمر ه٤مهٜم٤م، ُمـ اًمٚمٞمؾ أىمٌؾ إذا»: اًمنمق إمم ُمِمػماً  ىم٤مل ط اًمٜمٌل

 .شاًمّم٤مئؿ أومٓمر وم٘مد اًمِمٛمس وهمرسم٧م

 اعمٖمرب، ُمـ ه٤مهٜم٤م ُمـ اًمٜمٝم٤مر وأدسمر اعمنمق، ُمـ ه٤مهٜم٤م ُمـ اًمٚمٞمؾ أىمٌؾ إذا 

 وىم٧م ذم ص٤مر: يٕمٜمل اًمّم٤مئؿ أومٓمر وم٘مد اًمِمٛمس، شمٔمٝمر شمٕمد ل: أي اًمِمٛمس وهمرسم٧م

 سم٥ًٌم اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طَمؾَّ  وإذا رء، هذا اًمٗمٓمر، طِمّؾ  وىم٧م ذم دظمؾ.. اإلومٓم٤مر

 وىم٧م إُمريـ هذيـ ُمـ ًمٙمؾ ًمٞمس ٕنف اعمٖمرب: صالة وضم٧ٌم اًمِمٛمس همروب

 اإلومٓم٤مر ومٞمف جيقز اعمٖمرب صالة ومٞمف دمقز اًمذي اًمقىم٧م ذم.. أظمر قمـ خيتٚمػ

 .مت٤مُم٤مً  سم٤مًمٕمٙمس اًمٕمٙمس

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف: ُمٜمف ذيمر قمغم ٟمٙمقن أن يٜمٌٖمل اًمذي اًمث٤مين اًمٌمء

 سمخػم أُمتل شمزال ٓ»: ي٘مقل آظمر طمدي٨م هٜم٤مك شاًمٗمٓمر قمجٚمقا  ُم٤م سمخػم أُمتل شمزال ٓ»

 .شاًمٜمجقم شمِمتٌؽ أن ىمٌؾ اعمٖمرب صالة صٚمقا  ُم٤م

 اإلظمالل ُمـ سمد ٓ وأنف ُمتٕم٤مرو٤من، أهنم اًمٜم٤مس ًمٌٕمض يٌدو ىمد أُمران هٜم٤م: إذاً  

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م، ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م ذم: وسمٞم٤مٟمف يمذًمؽ، ًمٞمس وإُمر أظمر، طم٤ًمب قمغم سم٠مطمدمه٤م

 سم٤مًمتٕمجٞمؾ وأُمر سم٤مإلومٓم٤مر سم٤مًمتٕمجٞمؾ أُمر.. يمٚمٞمٝمم سم٤مُٕمريـ أُمر اًمذي ط اًمٜمٌل هذا
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 قمـ صم٧ٌم ُم٤م ذًمؽ ضمدًا، وؾمٝمالً  رائٕم٤مً  شمٜمٗمٞمذاً  إُمريـ هذيـ َٟمَٗمذّ  هق اعمٖمرب، سمّمالة

 قمغم أومٓمر اًمِمٛمس همرسم٧م إذا يم٤من ط اًمٜمٌل أن»: قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل رض ُم٤مًمؽ سمـ أنس

 .شيّمكم صمؿ ُم٤مء، ُمـ ضمرقم٤مت ومٕمغم جيد ل وم٢من وشمراً، وضمٕمٚمٝم٤م مترات

 وهٙمذا سم٤مًمّمالة، واًمتٕمجٞمؾ سم٤مإلومٓم٤مر اًمتٕمجٞمؾ: إُمريـ سملم جيٛمع أن اؾمتٓم٤مع: إذاً  

٤ًٌّم ط اهلل ًمرؾمقل اعمحٌلم قمغم جي٥م  أي٦م ذم ذًمؽ إمم وضمؾ قمز رسمٜم٤م أؿم٤مر يمم ص٤مدىم٤مً  طُم

ٌُّقنَ  يُمٜمْتُؿْ  إِنْ  ىُمْؾ ﴿: اعمٕمرووم٦م اًمٙمريٛم٦م
َ  حُتِ ُ  حُيٌٌُِْْٙمؿُ  وم٤َمشمٌَُِّٕمقيِن  اّللَّ  ومٛمح٦ٌم [13:قمٛمران آل] ﴾اّللَّ

 ذًمؽ يمؾ ٟمٗماًل، أو ومرو٤مً  اًمًٜم٦م هذه يم٤مٟم٧م ؾمقاء ؾمٜمتف سم٤مشم٤ٌمع شمتح٘مؼ إٟمم ط اهلل رؾمقل

 .ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م

ؾ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذا   صالة سم٠مداء ويٕمجؾ سم٤مإلومٓم٤مر ُيَٕمجِّ

ح آظمر طمدي٨م هٜم٤مك صمؿ ُمٕم٤ًم، قمجؾ قمغم إُمريـ شمٜمٗمٞمذ ذم وم٤مًمًٜم٦م اعمٖمرب  ُمٌٚمغ ُيَقوِّ

 .سم٤مإلومٓم٤مر سم٤مًمتٕمجٞمؾ ط اًمٜمٌل اهتمم

 قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمِمٛمس ومٖمرسم٧م ؾمٗمر ذم يم٤من ط اًمٜمٌل أن اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء

 اًمًقيؼ، ُمـ اإلومٓم٤مر ًمٜم٤م هٞمئ: أي شًمٜم٤م اضمدح ًمٜم٤م اضمدح»: أصح٤مسمف ٕطمد واًمًالم اًمّمالة

 وإن واوح٤ًم، يزال ٓ اعمٖمرب ذم اًمٜمٝم٤مر وقء: يٕمٜمل شهن٤مر أُم٤مُمؽ اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف ىم٤مل»

 شًمٜم٤م اضمدح»: اًم٤ًمسمؼ أُمره قمٚمٞمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمٜمٌل وم٠ميمد ومٕماًل، همرسم٧م ىمد اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م

 ىم٤مل أُمره، قمٚمٞمف يٙمرر ط واًمٜمٌل هن٤مر، أُم٤مُمؽ: اًمرضمؾ ي٘مقل ُمرة يمؾ ذم ُمرات، صمالث

 هٜم٤م أن شَمَّمّقروا شاًمِمٛمس ًمرأى ٟم٤مىمتف قمغم ريم٥م أطمدٟم٤م أن ًمق طمتك وم٠مومٓمرٟم٤م،»: اًمراوي

 ي٠مُمر ط اهلل رؾمقل هٜم٤م ُمـ.. اًمِمٛمس همرسم٧م هٜم٤م ُمـ سم٤مإلومٓم٤مر، اًمتٕمجٞمؾ ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٛمٝمؿ ُم٤م إٓ يٕمٚمٛمقن ٓ ويمٚمٝمؿ يٕمٚمؿ ٓ وُمـ قمٚمٞمف، يٗمٓمر ُم٤م سم٢مطمْم٤مر

 .ضمداً  سمدهل أُمر وهذا اًمًالم،

 اًمًٜم٦م، يٕمٚمٛمقن ٓ ٕهنؿ يٌلم: اًمْمقء زال ُم٤م هف.. إؾمػ ُمع اًمٞمقم يتٙمرر وهذا

 هلؿ سملمَّ  ىمد ط اهلل رؾمقل يٙمـ ل ٕنف ُمٕمذورًا: يم٤من اًمرضمؾ ذًمؽ.. اًمرضمؾ يمذًمؽ

 اإلومٓم٤مر ي٤ٌمذ وأن هٜم٤م ُمـ اًمِمٛمس شمٖمرب أن وهق اًمٕمٛمكم اًمٗمٕمكم اًمتٕمجٞمؾ ىمٌؾ ُمـ

 صمالث ًمف ىم٤مل وإٟمم سم٤مٓه ومم شهن٤مر أُم٤مُمؽ! اهلل رؾمقل ي٤م»: ىم٤مل وًمذًمؽ هٜم٤م: ُمـ
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 .شًمٜم٤م اضمدح»: ُمرات

 ذم ؾم٘مٓم٧م ىمد اًمِمٛمس شمرون وأنتؿ ي١مذن، ل: ي٘مقًمقن اًمٞمقم اعمًٚمٛملم سم٤مل ومم 

 ذًمؽ حي٨م صمؿ أوًٓ، سم٤مإلومٓم٤مر سم٤مًمتٕمجٞمؾ ي٠مُمر ط اًمٜمٌل ودمدون همرسم٧م وىمد إومؼ،

 ل واوًح٤م اًمٜمٝم٤مر وقء زال ُم٤م أنف وًمق قمٚمٞمف، يٗمٓمر ُم٤م سمت٘مديؿ اًمتٕمجٞمؾ قمغم اًمّمح٤ميب

 .سمٙمٚمٞمتف يذه٥م

 واًمتٕمجٞمؾ سم٤مإلومٓم٤مر اًمتٕمجٞمؾ ٟمٓمٌ٘مٝمم، وأن ٟمالطمٔمٝمم أن جي٥م أُمران هٜم٤م: إذاً 

 .أظمر طم٤ًمب قمغم أطمدمه٤م ٟم١مظمر ٓ اعمٖمرب، سمّمالة

 ٟمدر ُم٤م إٓ يُمٚمِّٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ذم إذان أن ٟم٠مؾمػ ومٜمحـ اًمٞمقم، إذان أُم٤م

.. اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م قمغم ي١مذٟمقن وإٟمم اًمنمقمل: اًمتقىمٞم٧م قمغم ي١مذٟمقن ٓ ضمدًا، ضمداً 

 اًمٌٚمدة ذم إراض اظمتالف يرى ٓ.. اعمٓم٤مًمع اظمتالف يرى ٓ اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م

 ُمٕمروم٦م ذم هٜم٤م قمٜمديمؿ اًمقوع أدري وُم٤م قممن ذم ُمثالً  ٟمحـ ومٕمٜمدٟم٤م.. اًمقاطمدة

 اظمتالوم٤مً  إراض خمتٚمٗم٦م ومٝمل ضمٞمداً  شمٕمرومقهن٤م قممن أُم٤م ؾمٝمؾ، يم٠منف سمٚمديمؿ.. اًمًٓمحٞم٦م

 ومال اًمقدي٤من، وهٜم٤مك اًمًٝمقل وهٜم٤مك اهلْم٤مب وهٜم٤مك اجل٤ٌمل ومٝمٜم٤مك يمثػماً، ضمداً  ضمداً 

 سم٠مقمٞمٜمٜم٤م ؿم٤مهدٟم٤م ىمد وٟمحـ ٓ، إُم٤ميمـ، هذه يمؾ يِمٛمؾ اعمُـَقطّمد إذان يٙمقن أن يّمح

 اًمٗمجر وسمٓمٚمقع سمؾ اًمِمٛمس سمٖمروب وم٘مط ًمٞمس يتٕمٚمؼ ومٞمم ضمداً  اًمقاوح٦م آظمتالوم٤مت

 .اخلٛم٦ًم إوىم٤مت وسم٘مٞم٦م إوىم٤مت، ويمؾ سمؾ واعمٖمرب، اًمٔمٝمر وسم٠مذان

 قممن ذم هٜم٤مك أن شمٕمٚمٛمقن أنتؿ اًمِمٛمس، سمٖمروب يتٕمٚمؼ ُم٤م أن هيٛمٜمل واًمذي

ءً  اعم٤ًمضمد يمؾ ُمـ هذا وُيذاع ُمٙم٤من ذم ي١مذن: يٕمٜمل ُمقطمد أذان  قمغم اعمًجد يم٤من ؾمقا

جٜم٤م واطمد، أذان واد، ذم أو ؾمٝمؾ ذم أو هْم٦ٌم رأس يم٤من أو ضمٌؾ ىمٛم٦م  آظمتالوم٤مت ومرأ

 .ضمداً  اًمٙمثػمة

 اًمنمق قمغم شمٓمؾ وداري وسمٞمتل مهالن، سمجٌؾ يٕمرف ضمٌؾ قمغم أقمٞمش أن٤م

 اًمِمٛمس، همروب وأرى اًمِمٛمس، وـمٚمقع اًمّم٤مدق اًمٗمجر ـمٚمقع وم٠مرى واًمٖمرب،

 قمنم أو سمثمن اًمٖمروب سمٕمد وإذان اًمِمٛمس شمٖمرب.. اًمٖمروب ذم أن وسمحثٜم٤م

 سمثمن سمٕمٞمٜمل أراه اًمِمٛمس همروب سمٕمد اعمقطمد إذان هٜم٤م، قمٜمديمؿ اًمِم٠من يمم دىم٤مئؼ،
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 .دىم٤مئؼ قمنم أو دىم٤مئؼ

 يمم اًم٘مدس سمٞم٧م إمم اًمٓمريؼ ذم سم٤مًمٜم٤مقمقر، شمًٛمك ىمري٦م إمم اعمرات سمٕمض ذم ذهٌٜم٤م

 رُمْم٤من ؿمٝمر ذم اًمِمٛمس همروب ٟمٜمتٔمر ُمرة يمٜم٤م مت٤مُم٤ًم، ُمت٤ٌميٜمتلم فم٤مهرشملم ومرأج٧م شمٕمٚمٛمقن،

 ذم هٜم٤مك اًمِمٛمس همروب ُمع اعمَُقطّمد إذان أؾمٛمع ُمرة ٕول.. هٜم٤مك اإلظمقان أطمد قمٜمد

 اعمقطمد إذان هذا اعمٖمرب ًمّمالة اعمًجد إمم أدظمؾ وأن٤م أظمرى ؾمٜم٦م ذم ًمٙمـ اًمٜم٤مقمقر،

 .شمٖمرب ل أُم٤مُمف واًمِمٛمس اعمًجد ُِمئَْذٟم٦م قمغم اًمّمقت سمٛمٙمؼم صقشمف يرومع

، سمؾ أومٓمروا، إذان هذا ؾمٛمٕمقا  اًمذيـ ه١مٓء: وم٢مذاً    ىمٌؾ صالهتؿ ًمٙمـ وصٚمقا

 ذم يّمكم اح٤موٞم٦م اًمًٜم٦م ذم ومٞمٝم٤م يمٜم٧م اًمتل إظمرى اعمٜمٓم٘م٦م ذم يم٤من ُمـ سمٞمٜمم اًمقىم٧م،

 .وارشمٗم٤مقم٤مً  اٟمخٗم٤مو٤مً  إراض ٓظمتالف ح٤مذا؟ مت٤مُم٤ًم، اًمقىم٧م ذم ويٗمٓمر مت٤مُم٤مً  اًمقىم٧م

 اًم٤ًمسمع، اًمدوار إمم اًمذاه٥م ـمريؼ ذم هق صٝمٞم٥م، ُمًجد أئٛم٦م أطمد وطمدصمٜمل

 واًمِمٛمس ُمًجده ذم ي١مذن إذان اًمٜم٤مقمقر، ذم أن٤م رأج٧م ُم٤م سمٕمٞمٜمف رأى أجْم٤مً  هق ىم٤مل

 .سمٕمد شمٖمرب ًَمـمَّ 

 صالة يٕمرض ظمٓم٠م هذا صم٤مٟمٞم٤ًم، اًمٗمٚمٙمل إذان صمؿ أوًٓ، اعمقطمد إذان هذا: إذاً  

ض وىمد ًمٚمٌٓمالن، اعمّمٚملم  اًمٜم٤مقمقر ُمًجد ذم آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ يمم أجْم٤مً  صقُمٝمؿ ُيَٕمرِّ

 .إُم٤ميمـ اظمتالف ُمراقم٤مة ُمـ سمد ومال ًمٚمٌٓمالن، أجْم٤مً 

 ُمـ احل٘مٞم٘م٦م هذه يٕمٚمٛمقن اًمٗمٚمٙمٞم٦م، هذه اًمرزٟم٤مُم٤م ووٕمقا  اًمذيـ أن اًمٕمج٥م وُمـ

 يراقمٞمٝم٤م؟ اًمذي ُمـ اًمٗمقارق، ُمراقم٤مة ُمع: ومٞم٘مقًمقن إُم٤ميمـ اظمتالف

 اًمِمٛمس رؤي٦م قمـ اًمٌٕمٞمديـ اًمٖم٤مومٚملم اًمٜم٤مس سم٢مقمالم ذع اًمذي اعم١مذن يم٤من إذا 

 إذان، قمغم أُم٤مٟم٦م وضمٕمٚمقا  اعم١مذٟمقن ه١مٓء يُمٚمِّػ آظمره إمم وهمروسم٤مً  وظمروضم٤مً  ـمٚمققم٤مً 

 ٓ مت٤مُم٤ًم، إُم٤ميمـ اظمتالف اجلٛمٞمع وقمرف قمرومٜم٤م وىمد اًمرزٟم٤مُم٤م قمغم سمٜم٤مءً  ي١مذٟمقن هؿ إذا

 يّمكم ُمـ وسملم إراض، اظمتالف ُمع اعمقطمد إذان قمغم يّمكم ُمـ سملم قمٜمدي ومرق

 اعمٝمؿ ىمري٥م، أو سمٕمٞمد أظمل ي٤م ـمٞم٥م.. سمٕمٞمد ُمٙم٦م! ُمٙم٦م ذم أذٟمقا  ُمٙم٦م، أذان قمغم

 ذم اًمذي.. اًمٖمرب ذم اًمذي ىمٌؾ قمٜمف اًمِمٛمس شمٖمرب اًمنمق ذم اًمذي اعمٓم٤مًمع اظمتالف

 سم٠من آٟمٗم٤مً  رأجتؿ وًمذًمؽ وهٙمذا: اجلٌؾ ىمٛم٦م ذم اًمذي ىمٌؾ قمٜمف اًمِمٛمس شمٖمرب اًمقادي
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 اجلٛمؾ قمغم أطمدٟم٤م ريم٥م ًمق أومٓمر ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل إن: ىم٤مل اًمّمح٤ميب ذًمؽ

 .ـم٤مًمٕم٦م اًمِمٛمس ًمرأى

 سم٤مًمٜم٦ًٌم همرسم٧م ُم٤م اًمِمٛمس ضمٌؾ،: أىمقل ٓ.. هْم٦ٌم ىمٛم٦م قمغم يم٤من عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم: إذاً 

 اًمذي وذاك همروب، ًمف ومٝمذا قمٜمف، همرسم٧م وم٘مد اًمًٝمؾ ذم يم٤من عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ إًمٞمف،

 .وهٙمذا همروب ًمف اجلٌؾ قمغم اًمذي وذاك همروب، ًمف اهلْم٦ٌم قمغم

 اًمتقىمٞم٧م اًمتزام جيقز ٓ.. اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى اًمٜمّمٞمح٦م وم٤مًمديـ وًمذًمؽ

 اٟمخٗم٤مض ٓ اًمذي اًمٌحر ظمط اعمًت٘مٞمؿ، اخلط ي٠مظمذ اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م ٕن اًمٗمٚمٙمل:

 ُمٜمٙمؿ رأى ومٛمـ وًمذًمؽ اًمنمع: ذم جيقز ٓ وهذا إـمالىم٤ًم، ومٞمف ٟمزول وٓ ـمٚمقع وٓ

 إذا أُم٤م اًمّمالة، ي٤ٌمذ وأن اًمٓمٕم٤مم قمـ يٛمًؽ أن ومٚمف اًمٗمجر أذان ىمٌؾ اًمٗمجر ـمٚمقع

 ذم يًتٛمر أن ًمف وجيقز يّمكم، أن ًمف جيقز ومال اًمٗمجر ـمٚمقع ير ول إذان ؾمٛمع

 هذا قمـ اجلقاب ُأهْنل احلدي٨م وهبذا ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن ؾمحقره:

 قمٜمٝم٤م اًمٜم٤مس أيمثر اًمِمديد إؾمػ ُمع ُم٠ًمخ٦م هذه ٕن اًمٙمالم: ـم٤مل وإن اًم١ًمال

 ي١مذن وم٢مٟمم سمالل، أذان يٖمرٟمٙمؿ ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ضم٤مهٚمقن، وهل٤م هم٤مومٚمقن

، ومٙمٚمقا  سمٚمٞمؾ،  .شُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا

 ضيراً؟ رضمالً  ويم٤من ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن يم٤من ُمتك: ؾم١مال هٜم٤م 

 اًمٗمجر هلؿ سمدا إذا اعمديٜم٦م، أزىم٦م ذم اح٤مرة ومٞمٜمتٔمر اعمًجد، فمٝمر قمغم يّمٕمد يم٤من 

 .ومٞم١مذن أصٌح٧م أصٌح٧م: ًمف ىمٞمؾ اجلٜمقب، إمم اًمِممل ُمـ ؾم٤مـمٕم٤مً 

 ذم ضم٤مء شسمٚمٞمؾ ي١مذن وم٢مٟمم سمالل أذان َيٖمرٟمَّٙمؿ ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل

م»: صحٞمح٦م رواي٦م  ومٙمٚمقا » سمٚمٞمؾ ي١مذن شسمالل أذان قمغم اعمتًحر وًمٞمتًحر اًمٜم٤مئؿ، ًمُِٞمَ٘مقِّ

 شأصٌح٧م أصٌح٧م: ًمف ي٘م٤مل طمتك ي١مذن ٓ ويم٤من ُمٙمتقم، أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا 

 ـمٚمقع يرى ٓ اعم١مذن: أوًٓ  ُيْن  اعم٠ًمخ٦م ذم يمؿ أن اٟمٔمروا ضيراً، رضمال ويم٤من

 أصٌح٧م: ًمف ىم٤مًمقا  وم٢مذا اًمٗمجر، ـمٚمقع يرون اًمذيـ اح٤مرة قمغم يٕمتٛمد وإٟمم اًمٗمجر

 ..أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل: ي٘مقل اًمٗمجر وىم٧م دظمؾ: يٕمٜمل

 يمؾ ذم يم٤من ضمدًا، ىمري٦ٌم قمٝمقد إمم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم إُمر يم٤من هٙمذا
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 ذم.. اًمٞمقم إمم اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم هٜم٤مك ويم٤من اًمنمقمٞم٦م، اعمقاىمٞم٧م يٕمٚمؿ ُم١مذن ُمًجد

ْزَوًم٦م يًٛمك ُم٤م ٓ؟ أو ُمقضمقد هٜم٤م أدري ٓ دُمِمؼ
ِ
 هب٤م يتٛمٙمـ آخ٦م قمـ قم٤ٌمرة هل سم٤معم

 ومٝمل إوىم٤مت سم٘مٞم٦م أُم٤م اًمٕمٍم، دظمقل ووىم٧م اًمٔمٝمر دظمقل وىم٧م يٕمرف أن اعم١مذن

: ًمٚمٛم١مذن ي٘مقًمقن اَح٤مّرة اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم آٟمٗم٤مً  رأجتؿ يمم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ُمـ شمِم٤مهد

 إمم حيت٤مج اًمٕمٍم وىم٧م.. ظم٤مص قمٚمؿ إمم حيت٤مج اًمٔمٝمر وىم٧م أُم٤م أصٌح٧م، أصٌح٧م

 ؿم٤مظمص يٜمّم٥م: ومٓمري٦م ضمداً  ُمًٌٓم٦م سمٓمري٘م٦م ىمديمً  يم٤مٟمقا  اًمٕمٚمؿ هذا ظم٤مص، قمٚمؿ

 اعمنمق ُمـ اًمِمٛمس شمٓمٚمع قمٜمدُم٤م ومٞمالطمظ إرض قمغم شُمْٖمَرز.. قمّم٤م.. قمٛمقد هٙمذا

 ..اًمٔمؾ ييب اًمِم٤مظمص هذا

 ويت٘م٤مس اًمٔمؾ هذا شم٘م٤مس يمٚمم اًمِمٛمس ارشمٗمٕم٧م ويمٚمم اعمٖمرب، إمم.. 

 أو فمٚمف اًمِمخص يريم٥م يّمٌح اًمٔمؾ هذا هٜم٤مك آؾمتقاء، سمخط يًٛمك ومٞمم ويت٘م٤مس،

 هٜم٤م آؾمتقاء، ظمط ذم أجـ؟ إـمالىم٤ًم، اًمٔمؾ هذا يرى ٓ يٖمٞم٥م أي ؿم٤مظمّمف، اًمٔمؾ

 هٜم٤م أُم٤م اًمٔمٝمر، وىم٧م دظمؾ آظمر ضم٤مٟم٥م ُمـ اًمٔمؾ سمدأ وم٢مذا ذقم٤ًم، اًمٙمراه٦م وىم٧م شمّمٌح

 ومّمؾ أي ذم رؤوؾمٜم٤م قمغم شمًتقي ٓ شمٓمٚمع طمٞمٜمم اًمِمٛمس ٕن إُمر: خيتٚمػ سمالدٟم٤م ذم

 شمٙمقن ُم٤م أيمثر يمثػماً، أو ىمٚمٞمالً  اجلٜمقب إمم ُم٤مئٚم٦م شمٙمقن وإٟمم إرسمٕم٦م، اًمٗمّمقل ُمـ

 إًمٞمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم وًمٙمـ اًمّمٞمػ، ومّمؾ ذم ىم٤مئٛم٦م شمٙمقن ُم٤م وأيمثر اًمِمت٤مء، ومّمؾ ذم ُم٤مئٚم٦م

 .قمٜمف إـمالىم٤مً  يٖمٞم٥م ٓ فمِّٚمف اًمِم٤مظمص هذا

 اًمِم٤مظمص هذا فمؾ ُيراقمل اًمنمقمل، اًمتقىمٞم٧م يٕمرف اًمذي وم٤معم١مذن: اًمِم٤مهد

ه طمتك ىمٍم ىَمٍُم  ىَمٍُم   وىم٧م هذا يتٓم٤مول يٕمد ول يت٘م٤مس يٕمد ل وىمػ، يم٠منف سمٕمٞمٜمف يرا

 سمؾ اعم١مذٟملم، أيمثر: آؾمٗم٤مً  ًمٙمؿ أىمقل سمؾ يٕمٚمٛمقٟمف ٓ اًمٜم٤مس أيمثر وهذا ذقم٤ًم، اًمٙمراه٦م

 يرى يٕمد ول اًمٔمؾ وىمػ وم٢مذا ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًمنمقمل احلٙمؿ هذا يٕمرومقن ٓ اًمٞمقم ُم١مذٟملم

 ي٘مػ طمٞمٜمم سمٕمد، ومٞمم ؾمٞمتٓم٤مول يمم يتٓم٤مول يٌدأ وٓ يت٘م٤مس ىمٌؾ ُمـ يم٤من يمم يت٘م٤مس،

 اًمٙمراه٦م وىم٧م زال ىمٚمٞمالً  ـم٤مر وم٢مذا اًمٙمراه٦م، وىم٧م هق هذا اعمجردة ًمٚمٕملم سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .اًمٗمّمقل سم٤مظمتالف خيتٚمػ وهذا اًمٔمٝمر، وىم٧م ودظمؾ

 ُمزوًم٦م اجلدر وقمغم اعم١مذٟملم أُم٤مم يْمٕمقن يم٤مٟمقا  وًمذًمؽ اعم١مذٟملم: وفمٞمٗم٦م هذه
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 ٓ اًمٙمراه٦م وىم٧م هذا وىمػ اًمِم٤مظمص، فمؾ يّمػم طمتك متٞمؾ ومٞمٝم٤م اًمِمٛمس يرون

 .اًمٔمٝمر وىم٧م دظمؾ ـم٤مل وم٢مذا اًمّمالة، ومٞمف شمّمح

 حيت٤مج وهذا اًمزوال، ذمء زائد ُمثٚمف، اًمِم٤مظمص فمؾ ص٤مر إذا: ذقم٤مً  اًمٕمٍم وىم٧م

 سم٤مًمٕمٚمؿ ُيًٛمك اًمذي اًمٕمٚمؿ هذا ُمـ ُمٜمٙمؿ اًمٙمثػمون َيَٛمؾَّ  أن وأظمِمك آظمر شمٗمّمٞمؾ إمم

 اعمّمٞم٦ٌم هذه إمم وصٚمٜم٤م ح٤م وهٙمذا اًمنمع، قمٚمؿ اًمٗم٘مف قمٚمؿ ٕنف ضم٤مف: قمٚمؿ اجل٤مف،

ل أن ٛمِّ ًَ ط اًمٗمٚمٙمل اًمٕمٚمؿ قمغم اقمتٛمدٟم٤م اجل٤مف سم٤مًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ُٟم ًّ ٌَ ّٝمؾ اعمُـ ًَ : اعمُ

 .آظمر إمم ُمٙم٤من ُمـ خيتٚمػ ذيمرٟم٤م يمم أنف ُمع.. يمذا ي١مذن واًمٔمٝمر شمٓمٚمع اًمِمٛمس

 أذان قمـ يت٠مظمر اًمٗمجر أرى قممن ذم أن أن٤م.. قممن ذم قمٜمدٟم٤م اًمٗمجر: اخلالص٦م

 ـمٚمقع وىم٧م ذم طمقزم اًمتل اعم٤ًمضمد ُمـ اإلىم٤مُم٦م وأؾمٛمع دىمٞم٘م٦م، وقمنميـ َخ٤ًمً  اعمقطمد

 هلل واحلٛمد اًمقىم٧م ىمٌؾ صٚمقه٤م اًمٗمجر ؾمٜم٦م صٚمقا  اًمذيـ: أي اًمّم٤مدق، اًمٗمجر

 قمغم جي٥م أُمقر هذه اًمّم٤مدق، اًمٗمجر يٓمٚمع طمٞمٜمم اإلىم٤مُم٦م ُمع اًمٗمرض صالة يدريمقن

َىُمؾ اعم٤ًمضمد، وُم١مذين اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ِٕ  همػم: ُمٕمٜمك ُم٤م اًمرؾمٛمٞملم، همػم: سحي٦م يمٚمٛم٦مً  و

 ًمٚمٜم٤مس ي١مذٟمقن.. اهلل إمم شم٘مرسم٤مً  اًمٜم٤مس ي١مُمقن اًمذيـ اعمتٓمققملم: يٕمٜمل اًمرؾمٛمٞملم؟

 شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم أقمٜم٤مىم٤مً  اًمٜم٤مس أـمقل اعم١مذٟمقن»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمم ًمٞمٙمقٟمقا 

 هذا خيتٚمػ ٓ وفمٞمٗم٦م، ٕداء ٓ وضمؾ قمز هلل ي١مذٟمقن.. اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه سمٛمثؾ ًمٞمحٔمقا 

 .اًمدوًم٦م وفم٤مئػ ُمـ ُمقفمػ أي قمـ اعمقفمػ

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم سمٞم٤مٟمف ًمزم ُم٤م هذا

 ( 11 :16: 47/   291/  واًمٜمقر اهلدى) 

  ضعام ادسؾؿ يد ويف افػجر فصلة ادُـمذن َأذَّن إذا

ن إذا: مداخؾة  يٛمتٜمع أم ي٠ميمٚمف ومٝمؾ ـمٕم٤مم، اعمًٚمؿ يد وذم اًمٗمجر ًمّمالة اعم١مذن َأذَّ

 .-اًمّم٤مدق اًمٗمجر ي٘مّمد - أيمٚمف؟ قمـ

 ذم يم٤من ُم٤م ذيمر ُمـ سم٠مس ٓ ًمٙمـ اؾمتدرايمف، ٟمٗمز ذم يم٤من ُم٤م اؾمتدريم٧َم : افشقخ



 398 ومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝممأطمٙم٤مم اإل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ٌَع ومٚمٞم٠ميمؾ اًمٞمقم، إذان هذا هق يم٤من إذا: أىمقل أن أردت: ٟمٗمز  ًمف ؿم٤مء ُم٤م وًمَٞمِْم

 ذم طمٞمٜمئذٍ  اجلقاب اًمّم٤مدق، اًمٗمجر: يٕمٜمل: وم٘مٞمؾ أظمػماً  اؾمُتدرك واًم١ًمال أُم٤م اًمِمٌع،

 يْمٕمف ومال يده، قمغم واإلٟم٤مء اًمٜمداء أطمُديمؿ ؾمٛمع إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف

 ش.ُمٜمف طم٤مضمتف ي٘ميض طمتك

 اؾمٛمف ُمٙمتقم، أم اسمـ قمٛمرو طمدي٨م ذم آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه اًمذي اًمٜمداء هق اًمٜمداء وهذا 

 اهلل، قمٌد اؾمٛمف: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ قمٛمرو، اؾمٛمف: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ اؾمٛمف ذم اظمُتٚمػ

 ومٙمٚمقا » طمديثف؟ ذم اًمرؾمقل ىم٤مل ُم٤مذا ،شُمٙمتقم أم اسمـ قمٛمرو: إول واًمّمقاب»

 ش.ُمٙمتقم أم اسمـ ي١مذن طمتك واذسمقا 

 شمٙمتػ ل إذا أُم٤م سمٞمدك، اًمذي اًمٗمٜمج٤من أو اًمٙم٠مس وع رأؾم٤مً  وايمتٗمٞم٧م أيمٚم٧م إذا 

ح٦م ًمؽ ُيٕمٓمل -آٟمٗم٤مً – ذيمرٟم٤مه اًمذي احلدي٨م ومٝمذا ًْ  أو ُمٜمف شمنمب شمٔمؾ أن وجم٤مًٓ  وُم

 واإلٟم٤مء اًمٜمداء أطمديمؿ ؾمٛمع إذا: »احلدي٨م أقمٞمد.. طم٤مضمتؽ ُمٜمف شم٠مظمذ طمتك ُمٜمف شم٠ميمؾ

 ش.ُمٜمف طم٤مضمتف ي٘ميض طمتك يْمٕمف ومال يده قمغم

 ىمد يٙمـ ل دام ُم٤م سمٕمٞمٜمف، اًمّم٤مدق اًمٗمجر رأى وإذا سم٠مس وٓ اإلٟم٤ًمن ي٠ميمؾ: وم٢مذاً  

سمف ـمٕم٤مُمف ُمـ طم٤مضمتف أظمذ  ..وذا

 ...صحـ يده ذم يم٤من ًمق :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ ذاب، أو ـمٕم٤مم: ىمٚم٧م ًمذًمؽ أىمقل: ُم٤م أقمٜمل أن٤م: افشقخ

 يٙمـ ل ًمق! ـمٞم٥م سمٞمده، يم٤من: يٕمٜمل ُم٤مء، يم٠مس أو صحـ ًمإلظمقة ُٕبلَّم : مداخؾة

 إرض؟ قمغم يم٤من يده ذم

 ُمذيمقرة اًمٕمٚم٦م أروف، ذم أو ـم٤موًمتف أو يده ذم يم٤من ؾمقاءً .. فم٤مهري٦م هذه: افشقخ

 .هلل واحلٛمدش ُمٜمف طم٤مضمتف ي٘ميض طمتك: »احلدي٨م ذم

 .يٕمٜمل يِمٌع ح٤م: مداخؾة

 .ٟمٕمؿ ُمٜمف، طم٤مضمتف ي٘ميض هذا هق: افشقخ

 (11: 14: 19/   291/  واًمٜمقر اهلدى) 



 399 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اإلومٓم٤مر واإلُم٤ًمك وشمقىمٞمتٝمم

 بإذان؟ أم باإلؾطار يبدأ هؾ ادمذن

 ي١مذن؟ صمؿ أوًٓ  يٗمٓمر أنف اعمٗمروض[ اعم١مذن] :مداخؾة

م اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم اًمدىمٞمؼ اًمتدىمٞمؼ هذا قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م: اًمِمٞمخ  .ضم٤مز ومٕمؾ أهيُّ

 اًمقىم٧م؟ سمٕمد ص٤مئًم  َئَمّؾ  أن جيقز هؾ: ُمداظمٚم٦م

 ومًقاء اًمقىم٧م، أول ذم يٗمٓمر أن جيقز اًمقىم٧م، أول ذم ي١مذن أن جيقز يمم: اًمِمٞمخ

م ر، أو ىمدَّ  أذن، صمؿ أومٓمر: ٟم٘مقل سمحٞم٨م أظمر قمـ أطمدمه٤م متٞمٞمز قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م أظمَّ

 .أومٓمر صمؿ أذن: ٟم٘مقل أو

 (11 :54: 19/ 647/  واًمٜمقر اهلدى)





 السحور





 611 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمًحقر

 واجب؟ هق هؾ بافسحقر إمر

ُروا» ط  اًمرؾمقل طمدي٨م ي٘مقل :شمال حَّ ًَ  هذا هؾ شسمريم٦م اًمًحقر ذم وم٢من شَم

 ًمٚمقضمقب؟ إُمر

 قمـ هنك طمٞمٜمم  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ٕن ًمٚمقضمقب، أنف اًمٔم٤مهر :اجلقاب

 شاعمقاصٚم٦م قمـ هنك» ًمٚمقضمقب هق هذا إُمر أن إمم سمذًمؽ أؿمٕمر مجٚم٦م ذيمر اًمقص٤مل،

 وؾمٛمح اإلومٓم٤مر سمؽمك ؾمٛمح «اًمًحقر إمم اًمًحقر ومٛمـ سمد، وٓ يم٤من وم٢من»: ىم٤مل صمؿ

 أوًٓ  اًمًحقر، ُمـ سمد ٓ إٓ ؾمٛمح ُم٤م اًمًحقر ذم ًمٙمـ واًمٚمٞمؾ، اًمٜمٝم٤مر صقم سمٛمقاصٚم٦م

 ٓ ح٤مذا اعمقاصٚم٦م، قمـ هنك اًمذي احلدي٨م هذا ي٠ميت: وصم٤مٟمٞم٤م اًمقضمقب، إُمر فم٤مهر

ز ز ٓ - احلدي٨م يٕمٜمل - ُيـَجقِّ  شمٞمن إذا اًمٜمٝم٤مر، ُمع اًمٚمٞمؾ إومٓم٤مره سمٕمد يقاصؾ أن ُيـَجقِّ

 سم٤مًمٚمٞمؾ اًمٜمٝم٤مر ُمقاصٚم٦م وهق اًمٕمٙمس أب٤مح ٕنف ًمٚمًحقر، واًم٘مٞم٤مم وم٤مًمٕمقد اًمٕمقد ًمف

 .سم٤مًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ ُمقاصٚم٦م وًمٞمس

 إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء ويمم أجْم٤م سمد ومال اًمًحقر ًمف شمٞمن ُمـ أن ٟمرى: هلذا 

 أُم٤م ذًمؽ، ُمـ سمد ومال شاح٤مء ضمرقم٤مت قمغم وًمق شمًحروا» اح٤مء، ضمرقم٤مت قمغم وًمق

 اًمّمالة ُمـ اًمنمع ذم سم٠مقمٔمؿ اًمًحقر ومٚمٞمس يتًحر وٓ اًمٜمقم يٖمٚمٌف يٕمٜمل اًمرضمؾ

 قمغم وًمق يتًحر ومٚمؿ اًمًحقر ُمـ متٙمـ عمـ إذاً  اًمٌح٨م ،وىمتٝم٤م ذم ي١مدهي٤م أن جي٥م اًمتل

 ...ُم٤مء ُمـ ضمرقم٤مت

 . (:..4 :39/  37/  واًمٜمقر اهلدى)

 افسحقر بزـة ادؼصقد وبقان آشتحباب ظذ بافسحقر إمر

 ذم وم٢من شمًحروا»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل رض ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ

 .شسمريم٦م اًمًحقر

 اح٠ميمقل، اؾمؿ وم٤معمٗمتقح ووٛمٝم٤م، اعمٝمٛمٚم٦م اًمًلم سمٗمتح روي :إفباين ؿال



 615 اًمًحقر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سم٢ممج٤مع وآؾمتح٤ٌمب ًمٚمٜمدب وإُمر هٜم٤م، صحٞمح ويمالمه٤م اًمٗمٕمؾ، اؾمؿ واعمْمٛمقم

 وحتّمؾ ًمف، ويٜمِمط اًمّمٞم٤مم، قمغم ي٘مقي ٕنف فم٤مهر: سمريم٦م ومٞمف اًمًحقر ويمقن اًمٕمٚممء،

 همػم ُمٕمٜم٤مه ذم وىمٞمؾ اعمتًحر، قمغم ومٞمف اعمِم٘م٦م خلٗم٦م اًمّمٞم٤مم ذم آزدي٤مد ذم اًمرهم٦ٌم سمًٌٌف

 .أقمٚمؿ واهلل ذًمؽ،

 (3/542 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ) 



 يفطز ال ووا يفطز وا





 617 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُم٤م يٗمٓمر وُم٤م ٓ يٗمٓمر

 احلاجؿ أؾطر: )حديث وكسخ فؾصائؿ احلجامة جقاز

 (وادحجقم

 .صحٞمح. ٟمٗم٤ًم قمنم أطمد ط اًمٜمٌك قمـ رواه. شواعمحجقم احل٤مضمؿ أومٓمر»: طمدي٨م

 أبك سمـ ضمٕمٗمر أن:  ًمٚمّم٤مئؿ احلج٤مُم٦م يمره٧م ُم٤م أول»: ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ و

 سمٕمد ط اًمٜمٌك رظمص صمؿ ،هذان أومٓمر: وم٘م٤مل ط اًمٜمٌك سمف ومٛمر ،ص٤مئؿ وهق اطمتجؿ ـم٤مًم٥م

 .شص٤مئؿ وهق حيتجؿ أنس ويم٤من ًمٚمّم٤مئؿ احلج٤مُم٦م رم

 اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ٟمًخ رم سيح هذا أنس طمدي٨م: شوم٤مئدة» [:اإلمام ؿال]

 .شواعمحجقم احل٤مضمؿ أومٓمر»

 .صحٞمح.  شص٤مئؿ وهق ،اطمتجؿ ط اًمٜمٌك أن»: قم٤ٌمس اسمـ وقمـ

 وم٢مذا ،اًمِمٛمس ُمٖمٞم٥م ىمٌؾ واعمح٤مضمؿ احلج٤مم يٕمد يم٤من: »أنف قم٤ٌمس اسمـ وقمـ

 ،قمٜمدى اًمتك اعمّم٤مدر ُمـ ؿمكء رم وضمدشمف وٓ ،إؾمٜم٤مده قمغم أىمػ ل ش. اطمتجؿ هم٤مسم٧م

 .يّمح أراه وُم٤م

 اعمت٘مدم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م أن قمغم سمف ُمًتدٓ أورده واعمّمٜمػ [:اإلمام ؿال]

 وىمد. ش...يٕمد يم٤من راويف قم٤ٌمس اسمـ ٕن»: ىم٤مل ،ُمٜمًقخ شص٤مئؿ وهق اطمت٩م ط أنف»

 إقمٛمش قمـ ويمٞمع ش:6/321/3» ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ وم٘م٤مل ظمالومف قم٤ٌمس اسمـ قمـ صم٧ٌم

 مم٤م وًمٞمس دظمؾ مم٤م اًمٗمٓمر»: ىم٤مل ،ًمٚمّم٤مئؿ احلج٤مُم٦م رم قم٤ٌمس اسمـ قمـ فمٌٞم٤من أبك قمـ

 .شخيرج

 اؾمٛمف فمٌٞم٤من وأبق ،اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت رضم٤مًمف صحٞمح ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

 .اًمٙمقرم اجلٜمٌك ضمٜمدب سمـ طمّملم

 ًمروايتف ُمقاومؼ ومرأجف ،شمٗمٓمر ٓ احلج٤مُم٦م أن يرى قم٤ٌمس اسمـ أن قمغم سيح ٟمص ومٝمذا 

 يم٤من ومٚمق ،همػمه ُمـ سمٛمرويف أدرى اًمراوى إن: ومٞم٘م٤مل ،قمٚمٞمف اعمّمٜمػ اؾمتدٓل ىمٚم٥م ومٞمٛمٙمـ

 اخلدرى ؾمٕمٞمد أبك طمدي٨م وي١ميده. شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن قمٚمٞمف ذًمؽ خيػ ل ،ُمٜمًقظم٤م رواه ُم٤م



 618 ُم٤م يٗمٓمر وُم٤م ٓ يٗمٓمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 احل٤مضمؿ أومٓمر» طمدي٨م وأن ،حمٙمؿ اعمرومقع قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م أن قمغم يدٓن وم٢مهنم وأنس

 .طمديثلم ىمٌؾ ظمرضمتٝمم وىمد ،اعمٜمًقخ هق شواعمحجقم

 ([913) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 رمضان يف فزوجتف ائؿافص تؼبقؾ جقاز

 .شص٤مئٛم٦م وأن٤م ص٤مئؿ وهق ي٘مٌٚمٜمل يم٤من» :ُمرومققًم٤م قم٤مئِم٦م قمـ

 رُمْم٤من، ذم ًمزوضمتف اًمّم٤مئؿ شم٘مٌٞمؾ ضمقاز قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨م[: اإلمام ؿال]

 أن قمغم اجلقاز، أرضمحٝم٤م أىمقال أرسمٕم٦م ُمـ أيمثر قمغم ذًمؽ ذم اًمٕمٚممء اظمتٚمػ وىمد

 اًمذي اجلمع ذم ي٘مع أن ٟمٗمًف قمغم خيِمك ؿم٤مسم٤م يم٤من إذا أنف سمحٞم٨م اعم٘مٌؾ، طم٤مل يراقمك

 قمٜمٝم٤م اهلل رض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أؿم٤مرت هذا وإمم ذًمؽ، ُمـ اُمتٜمع صقُمف، قمٚمٞمف يٗمًد

 وم٘مد سحي٤م، قمٜمٝم٤م ذًمؽ روى ىمد سمؾ شإرسمف يٛمٚمؽ وأجٙمؿ.. » قمٜمٝم٤م أشمٞم٦م اًمرواي٦م ذم

 ُمنوق قمـ اًمِمٕمٌل قمـ قمٛمرو سمـ طمري٨م ـمريؼ ُمـ ش152/  3» اًمٓمح٤موي أظمرج

 سمف سم٠مس ومال أنتؿ أُم٤م! ص٤مئؿ وهق وسم٤مذين ط اهلل رؾمقل ىمٌٚمٜمل رسمم: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م

 يذيمر ول ش621/  6/  6» طم٤مشمؿ أيب اسمـ أورده هذا وطمري٨م. اًمْمٕمٞمػ اًمٙمٌػم ًمٚمِمٞمخ

 سمٕمْمٝم٤م ي٘مقي ط اًمٜمٌل قمـ ـمرق ُمـ ُمرومققم٤م هذا ضم٤مء سمؾ شمٕمديال، وٓ ضمرطم٤م ومٞمف

 شيريٌؽ ٓ ُم٤م إمم يريٌؽ ُم٤م دع» :ط ىمقًمف وي١ميده ٟمٗمًٝم٤م، قم٤مئِم٦م قمـ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م،

 هق سمم اًمتٛمثٞمؾ سمؾ اًمتحديد ؾمٌٞمؾ قمغم ًمٞمس اًمِمٞمخ، ذيمر أن يٕمٚمؿ أن يٜمٌٖمل وًمٙمـ

 اًمِمٝمقة ىمقة ذًمؽ ذم وم٤مًمْم٤مسمط وإٓ اًمِمٝمقة، وٕمػ ُمـ اًمِمٞمقخ قمغم اًمٖم٤مًم٥م

 اعمختٚمٗم٦م اًمرواي٤مت ٟمحٛمؾ اًمتٗمّمٞمؾ هذا وقمغم وىمقهت٤م، اإلرادة وٕمػ أو ووٕمٗمٝم٤م،

 هذا، يمحديثٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤م اجلقاز ذم قمٜمٝم٤م سيح سمٕمْمٝم٤م وم٢من قمٜمٝم٤م، اهلل رض قم٤مئِم٦م قمـ

سم٤م ظمرج وىمد ٓؾمٞمم : وىم٤مل. اًمرواي٤مت سمٕمض ذم هل٤م ُمٞمٛمقن سمـ قمٛمرو ؾم١مال قمغم ضمقا

 ًم٘مقهل٤م ًمٚمِم٤مب، طمتك اجلقاز قمغم يدل وسمٕمْمٝم٤م شطمًٜم٦م أؾمقة اهلل رؾمقل ذم وًمٙمؿ»

 طمدصم٧م ُم٤م وُمثٚمف ؾمٜم٦م، ش38» وقمٛمره٤م ط اهلل رؾمقل قمٜمٝم٤م شمقذم وم٘مد شص٤مئٛم٦م وأن٤م»

 زوضمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ومدظمؾ ،ط اًمٜمٌل زوج قم٤مئِم٦م قمٜمد يم٤مٟم٧م أهن٤م ـمٚمح٦م سمٜم٧م قم٤مئِم٦م سمف
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 ُمٜمٕمؽ ُم٤م قم٤مئِم٦م ًمف وم٘م٤مًم٧م ص٤مئؿ، وهق اًمّمديؼ سمٙمر أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اهلل قمٌد

 أظمرضمف .ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م! ص٤مئؿ؟ وأن٤م أىمٌٚمٝم٤م: وم٘م٤مل القمٌٝم٤م؟وشم ومت٘مٌٚمٝم٤م أهٚمؽ ُمـ شمدٟمق أن

/  2» طمزم اسمـ ىم٤مل .صحٞمح سمًٜمد ش167/  3» اًمٓمح٤موي وقمٜمف ش675/  3» ُم٤مًمؽ

 هل قم٤مئِم٦م أج٤مم ويم٤مٟم٧م زُم٤مهن٤م، أهؾ ٟم٤ًمء أمجؾ يم٤مٟم٧م ـمٚمح٦م سمٜم٧م قم٤مئِم٦مش: »633

 قمٚمٞمٝمم، شم٠مُمـ يم٤مٟم٧م أهن٤م قمغم حمٛمقل وُمثٚمف وهذا .شاحلداصم٦م قمٜمٗمقان ذم ومتٞملم وزوضمٝم٤م

 ـمريؼ ُمـ احلدي٨م هذا ذيمر أن سمٕمد ش361/  5» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل وهلذا

 عمـ ذًمؽ ذم اًمٜمٔمر أن ىمدُمٜم٤مه ُم٤م ي١ميد وهذا» :شوم٘مٌٚمٜمل ص٤مئؿ، وأن٤م :وم٘م٤مل.. »: اًمٜم٤ًمئل

 ؿم٤مسم٦م، يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م ٕن واًمِمٞمخ، اًمِم٤مب سملم ًمٚمتٗمرىم٦م ٓ واًمت٘مٌٞمؾ سم٤معم٤ٌمذة يت٠مثر ٓ

  .شومرق ُمـ ومرق اًمِمٝمقة هلٞمج٤من ُمٔمٜم٦م اًمِم٤مب يم٤من ح٤م ٟمٕمؿ

 (.511-511/ 3/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

  فؾصائؿ افتؼبقؾ جقاز

 .ُمٜمٙمرش قم٤مئِم٦م ىم٤مًمتف ص٤مئٛم٦م، وأن٤م ؿمٞمئ٤م وضمٝمل ُمـ يٛمس ٓ يم٤من»

 ًمٚمحدي٨م عمخ٤مًمٗمتٝم٤م ُمٜمٙمرة، سمؾ ؿم٤مذة اًمرواي٦م هذه سم٠من ٟم٘مٓمع وم٢مٟمٜم٤م :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اإلُم٤مم وم٘م٤مل ص٤مئمن، ومه٤م ي٘مٌٚمٝم٤م يم٤من ط أنف قم٤مئِم٦م قمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد اًمث٤مسم٧م

 قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد قمـ أيب أظمؼمين: ىم٤مل زيمري٤م سمـ حيٞمك طمدصمٜم٤م ش:326/  2» أمحد

 شمٜم٤موًمٜمل» :ىم٤مًم٧م اعم١مُمٜملم أم قم٤مئِم٦م قمـ ـمٚمح٦م ًمف ي٘م٤مل متٞمؿ سمٜمل ُمـ ىمريش ُمـ رضمؾ

 وىمد صحٞمح، ؾمٜمد وهذا. شص٤مئؿ وأن٤م: وم٘م٤مل ص٤مئٛم٦م، إين: وم٘مٚم٧م ،ط اهلل رؾمقل

 إطم٤مدي٨م» ذم سمٞمٜمتف يمم ٟمحقه سمف إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد قمـ اًمث٘م٤مت ُمـ مج٤مقم٦م رواه

 ش. 639 رىمؿش»...ي٘مٌٚمٜمل يم٤من»وم٤مٟمٔمرش اًمّمحٞمح٦م

 (.174/ 6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 فؾصائؿ افتؼبقؾ حؽؿ يف وافشقخ افشاب بغ افتػريؼ

: وم٘م٤مل ؿم٤مب ومج٤مء ،ط اًمٜمٌل قمٜمد يمٜم٤م»:ىم٤مل اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ

: ىم٤مل ص٤مئؿ؟ وأن٤م أىمٌؾ: وم٘م٤مل ؿمٞمخ ومج٤مء. شٓ»: ىم٤مل ص٤مئؿ؟ وأن٤م أىمٌؾ اهلل رؾمقل ي٤م

 .شٟمٗمًف يٛمٚمؽ اًمِمٞمخ إن» :ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل سمٕمض إمم سمٕمْمٜم٤م ومٜمٔمر: ىم٤مل. شٟمٕمؿ»

 [.اًمّمٞم٤مم ذم واًمِم٤مب اًمِمٞمخ سملم اًمتٗمريؼ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.318/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾصائؿ ادبارشة

 رُمْم٤من؟ ذم زوضمتف ي٤ٌمذ ط يم٤من: طمدي٨م يقضمد هؾ :افسمال

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 اًمّمٞم٤مم؟ وىم٧م: يٕمٜمل اًمّمٞم٤مم أثٜم٤مء: ُمداظمٚم٦م

 يٕمٜمل؟ اًمٚمٞمؾ ذم رُمْم٤من، ذم ُمٕمٜمك ُم٤م ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 .اًمٜمٝم٤مر ذم أىمّمد أن٤م: ُمداظمٚم٦م

 .ص٤مئؿ وهق ي٤ٌمذ يم٤من :اجلقاب

 .اإليالج أهن٤م اعم٤ٌمذة، ُمـ ومٝمٛم٧م أن٤م ًمٙمـ: ُمداظمٚم٦م

 أتٞم٧م أن٤م وًمذًمؽ اجلمع، هب٤م وم٤معم٘مّمقد اعم٤ٌمذة أـمٚم٘م٧م إذا طمٌٞمٌل، ي٤م ٓ: اًمِمٞمخ

 ضم٤مُمٕمٝم٤م، أنف إٓ أومٝمؿ أن زم ًمٞمس أن٤م زوضمتف، سم٤مذ رضمؾ: شم٘مقل أن٧م ومٚمم سم٤مٔي٦م، ًمؽ

 ُم٤م اًمٖمًؾ، جي٥م أنزل آظمر، طمٙمؿ ومٚمف ظم٤مًمٓمٝم٤م وإٟمم ضم٤مُمٕمٝم٤م ُم٤م أنف شمريد يمٜم٧م وم٢مذا

 .اًمٖمًؾ قمٚمٞمف ُم٤م أنزل

 اعمداقم٦ٌم؟ شمٕمٜمل هؾ ط اهلل رؾمقل ُم٤ٌمذة ـمٞم٥م،: ُمداظمٚم٦م

 .اجلمع دون اعمخ٤مًمٓم٦م شمٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك. اجلمع إٓ خم٤مًمٓم٦م ٟمٕمؿ أي: ُمداظمٚم٦م

 . ( :.س49 :52/   47/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 يػطر؟ ؾفؾ إيلج بل ؾلكزل زوجتف بارش رجؾ

 مػطر؟ آشتؿـاء وهؾ

 ؟[وم٘مط] سم٤معم٤ٌمذة مج٤مع سمدون[ أنزل رضمؾ] :مداخؾة

 .يٗمٓمر ُم٤م :افشقخ

 آؾمتٛمٜم٤مء؟ قمـ ؾم١مال هٜم٤م: ُمداظمٚم٦م

: اًمدقمقة ذم هي٦م ٓ ٕنف ضمٝمراً: وٟمجٕمٚمف هي ٟمّمٗمف ؾم١مال هٜم٤م ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 اعم٤ٌمذة زوضمتف سم٤مذ ؿمٞمخ٤ًم، أو يمٝمالً  يم٤من أو ؿم٤مسم٤مً  يم٤من ؾمقاء ُم٤م ؿمخًّم٤م سم٠من: آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م

 ُيَٗمٓمِّره؟ اإلٟمزال هذا هؾ.. وم٠منزل اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ قمغم اجل٤مئزة

 شمٗمٓمر، ٓ أهن٤م اإلٟمزال ُمٕمٝم٤م ي٘مؽمن ل إذا اعم٤ٌمذة أن ىم٤مـم٦ٌم اًمٕمٚممء سملم ظمالف ٓ 

 :ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم جي٤مُمع، ل وًمق َأنَْزل إذا ومٞمم يمٌػم هٜم٤مك اخلالف وًمٙمـ

 وهٜم٤م سم٤مجلمع، إٓ يٙمقن ٓ اإلومٓم٤مر ٓ،: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ أومٓمر،: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ

 اًمذي -قمٜمٝم٤م اهلل رض- قم٤مئِم٦م اعم١مُمٜملم ُأمّ  ىمقل هق وهذا يٜمزل، ل أو أنزل ؾمقاء

 اًمذي اًم١ًمال ضمقاب هذا ًمزوضمتف، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُم٤ٌمذة قمـ طمديثٝم٤م ؾمٛمٕمتؿ

 يٗمٓمر: ٓ أنف واًمراضمح ىمقٓن ومٗمٞمف أنزل إذا اعم٤ٌمذة هذه ـمروم٤من، أو ؿِمّ٘م٤من ًمف يم٤من

 اًمًٚمػ يم٤ٌمر سمٕمض: وصم٤مٟمٞم٤مً  ؾمٜم٦م، أو يمت٤مب ُمـ اإلومٓم٤مر قمغم دًمٞمؾ ٓ: أوًٓ  ٕنف

 وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد أن حييين ومٞمم وُمٕمٝم٤م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة رأؾمٝمؿ وقمغم اًمّم٤مًمح

 وًمق شمٗمٓمر ٓ واعم٤ٌمذة واعمخ٤مًمٓم٦م اعمداقم٦ٌم سم٠من سح سم٤مجلٜم٦م اعمٌنميـ اًمٕمنمة أطمد

 .اجلمع هق اعمٗمٓمر إٟمم اإلٟمزال، ُمع اىمؽمن

ٌَْتغم ُم٤م طمقل يم٤من اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ  وهق أٓ إقمزب اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػم سمف ُي

ُم٦م اًمني٦م اًمٕم٤مدة: ومٜم٘مقل اًمني٦م، سم٤مًمٕم٤مدة اعمٕمروف  ؾمقاء اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م ذم ُُمـَحرَّ

 حمرُم٦م: اًمٕم٤مدة هذه وم٢من ُمٗمٓمراً  أو ص٤مئمً  يم٤من ؾمقاء.. رُمْم٤من همػم ذم أو رُمْم٤من ذم

 اعم١مُمٜملم وصػ اعم١مُمٜمقن ؾمقرة أول ومٗمل اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن سيح خت٤مًمػ ٕهن٤م

ـَ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٜمٝم٤م سمّمٗم٤مت ِذي َّٓ ﴿ [4:اعم١مُمٜمقن] ﴾طَم٤مومُِٔمقنَ  ًمُِٗمُروضِمِٝمؿْ  ُهؿْ  َواًمَّ  قَمغَم  إِ

ُؿْ  َأجَْمهُنُؿْ  َُمَٚمَٙم٧ْم  َُم٤م أوْ  َأْزَواضِمِٝمؿْ  ـِ ﴿ [2:اعم١مُمٜمقن] ﴾َُمُٚمقُِملمَ  هَمػْمُ  وَم٢ِمهنَّ  َذًمَِؽ  َوَراءَ  اسْمتََٖمك وَمَٛم
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 ـمريؼ ًمف اعمًٚمؿ أن قمغم اًمدًٓم٦م سحي٦م أي٦م هذه[ 7:اعم١مُمٜمقن] ﴾اًْمَٕم٤مُدونَ  ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ 

 :طم٤مضمتف ًمٞم٘ميض ُمنموقملم ـمري٘ملم ُمـ

ة اًمزواج: إومم اًمٓمري٘م٦م  .احلُّرة سم٤معمرأ

 يم٤من قمٜمدُم٤م يم٤من هذا.. ضم٤مري٦م قمٌدة.. ًمف هي٦م يٜمٙمح أن: وإظمػم أظمر اًمٓمريؼ

 اًمٕم٤مل أوو٤مع اًمٞمقم شمٕمٚمٛمقن اًمِمديد إؾمػ وُمع اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم جي٤مهد اإلؾمالم

ٌَك أن اعمًٚممت اإلؾمالُمل ًْ  ه٤مشملم هٜم٤م ذيمر وضمؾ قمز وم٤مهلل وٟمحقه٤م، اًمٌقؾمٜم٦م ذم شُم

ي، اًمزواج: اًمقؾمٞمٚمتلم ـِ ﴿: ىم٤مل صمؿ واًمَتَنِّ  وؾمٞمٚم٦م [7:اعم١مُمٜمقن]﴾َذًمَِؽ  َوَراءَ  اسْمتََٖمك وَمَٛم

 .اًمٔم٤معمقن اًم٤ٌمهمقن: أي[ 7:اعم١مُمٜمقن]﴾اًْمَٕم٤مُدونَ  ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ ﴿ ؿمٝمقشمف وإظمراج ًم٘مذف

 .اًمني٦م اًمٕم٤مدة دمقز ٓ سم٠منف: اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىم٤مل اًمٜمص هلذا

 يمير اًمِم٤ٌمب، قمغم اًمني٦م اًمٕم٤مدة ضر أن ُمٕمٚمقُم٤مً  أصٌح ُم٤م ذًمؽ إمم يْم٤مف

 حمرُم٦م اًمني٦م اًمٕم٤مدة ومّم٤مرت ُمٕم٤ًم، واًمِمٞمقخ اًمٙمٝمقل وقمغم قمٚمٞمٝمؿ، مت٤مُم٤مً  اًمدظم٤من

 اًمٕم٤مدة: أي هذه، سمتحريؿ رء سمٙمؾ اًمٕمٚمٞمؿ اًمنمع ؾمٌ٘مٝمؿ أن سمٕمد ـمٌٞم٤مً  يم٤مًمدظم٤من

 ُم٤م وًمٙمـ حمرُم٦م، اًمني٦م وم٤مًمٕم٤مدة ًمذًمؽ اًمدظم٤من، ذب وهق ذاك وحتريؿ اًمني٦م،

 ٓ؟ أم ُيْٗمٓمر هؾ رُمْم٤من؟ ذم سم٤مإلومٓم٤مر احلرام هذا قمالىم٦م

 وُمٗمٓمرات ُم٤مدي٦م ُمٗمٓمرات: ىمًمن اعمُـَٗمٓمِّرات سم٠من: إومم اجلٚم٦ًم ذم ىمٚمٜم٤م ٟمحـ

 طمٞمٜمم وضمؾ قمز اهلل وأن اعمٗمٓمرات ُمـ اًمٜمققملم هذيـ قمغم ويتٗم٘مف يؽمسمك ومٛمـ ُمٕمٜمقي٦م،

 ذم ُمتٗم٘مٝم٤مً  يم٤من ُمـ رُمْم٤من، صٞم٤مم ومروٞم٦م آي٦م ذم [381:اًمٌ٘مرة] ﴾شَمتَُّ٘مقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ ﴿: ىم٤مل

 سمف، هيتؿ ومال ُمٕمٜمقي ُمٗمٓمر وسملم سمف، ومٞمٝمتؿ ُم٤مدي ُُمْٗمٓمِّر سملم ُيَٗمّرق ٓ ومٝمق أي٦م هذه

 قمـ يٜمتٝمل أن: أي اعمٗمٓمرات، يمؾ قمـ يٜمتٝمل أن اًمّمحٞمح اًمٗم٘مف هبذا اعمتٗم٘مف هذا قمغم

 يمٛم٤ٌمذة اًمني٦م اًمٕم٤مدة: ٟم٘مقل أن ومٜمحـ اعمٕمٜمقي٦م، اعمٗمٓمرات وقمـ اح٤مدي٦م اعمٗمٓمرات

 إصؾ اعم٤ٌمذة وًمٙمـ يٗمٓمر ٓ يمالمه٤م اجلمع، دون.. اًمٗمرج دون ًمزوضمتف اًمرضمؾ

 .اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اجلقاز ومٞمٝم٤م

 يٜمتٝمقا  أن اًمِم٤ٌمب قمغم ومٞمٜمٌٖمل وًمذًمؽ اًمتحريؿ: ومٞمٝم٤م وم٤مٕصؾ اًمني٦م اًمٕم٤مدة أُم٤م

 اهلل وقمَم أطمدهؿ شمقرط إن ًمٙمـ ُمٗمٓمريـ، أو ص٤مئٛملم يم٤مٟمقا  ؾمقاء اًمٕم٤مدة هذه قمـ

 أو رُمْم٤من ذم اعمُـَحّرم احلرير يٚمٌس أو سم٤مًمذه٥م يتحغم اًمذي يمِم٠من ومِم٠منف وضمؾ، قمز

ة شمتؼمج أو حمرُم٦م ٟمٔمرة يٜمٔمر  وًمٙمٜمٝم٤م ص٤مئٛم٦م زقمٛمٝم٤م ذم وهل اًمِم٤مرع، إمم وشمٔمٝمر اعمرأ
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 اعمٕم٤ميص؟ شمٚمؽ سم٥ًٌم أو اعمٕمّمٞم٦م، هذه سم٥ًٌم سَمُٓمَؾ  صقُمٝم٤م سم٠من: ٟم٘مقل ومٝمؾ ُمتؼمضم٦م،

 شمالطمٔمقا  أن: إذاً  وقمٚمٞمٙمؿ ومٌغم، اعمٕمٜمقي اإلومٓم٤مر أُم٤م ٓ، اح٤مدي اإلومٓم٤مر: ٟم٘مقل

 .اجلقاب آظمر وهذا اخل٤مص، اًمٗم٘مٝمل سم٤معمٕمٜمك وًمٞمس اًمٕم٤مم، اًمنمقمل سم٤معمٕمٜمك اإلومٓم٤مر

 َيَدع»: سمحدي٨م حيت٩م عمـ وذًمؽ سمف، شمٗمْمٚمتؿ ُم٤م ٟمٗمس قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ: ُمداظمٚم٦م

 .اًمّمقم سمٓمالن قمغم دًمٞمالً  شأضمكم ُمـ وؿمٝمقشمف ـمٕم٤مُمف

 ُمٕمروف طمدي٨م ذم ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن صح ؿم٤مئع، ظمٓم٠م هذا: اًمِمٞمخ

 ؿمٝمقشَمف َيَدع: ىم٤مل ح٤مذا؟ شسمٜمٗمًف اًمّم٤مئؿ ضمزاء يتقمم اًمذي هق وضمؾ قمز اهلل إن»

 يِمٛمؾ اًمذي اعمٓمٚمؼ اًمِم٤مُمؾ سم٤معمٕمٜمك شمٗمًػمه٤م جيقز ٓ هٜم٤م ؿمٝمقشمف أضمكم، ُمـ وـمٕم٤مُمف

 ص٤مئؿ، وأن٤م اًمٜمٝم٤مر ذم وـُمٞم٧ٌم سمٕمْمٝمؿ آٟمٗم٤مً  ـمٞمٌٜمل أن٤م -ُمثالً - ُم٤ٌمطم٦م ؿمٝمقة يم٤مٟم٧م وًمق

 سمٌٕمض ُمررت إذا ُُمـَحّرُم٦م، ًمٞم٧ًم ُم٤ٌمطم٦م ؿمٝمقة ًمٙمٜمٝم٤م ؿمٝمقة هل ـمٞم٦ٌم رائح٦م هذه

 اًمٓمريؼ يٕمٌئ رحيٝم٤م ٟمقره٤م اًمتل سم٤محلٛمْمٞم٤مت ُمزروقم٦م ُمثالً [ اًمِمقٟم٦م] ُمثؾ ذم اًمٓمرق

ٌَّٚم٧َم  ؿمٝمقة، هذه ومِمٛمٛمتٝم٤م، آظمره وإمم ؼ أن ٟمريد وٓ آٟمٗم٤ًم، ىمٚمٜم٤م يمم زوضمتؽ ىَم  ُٟمَٕمٛمِّ

 َيَدع يٕمٜمل هق وإٟمم احلدي٨م قمٛمقم ذم شمدظمؾ ٓ هذه ؿمٝمقة، هذه يمؾ ذًمؽ، ُمـ أيمثر

ُم٦م، ؿمٝمقشمف  سم٤مًمتٗمٓمػم ومنوه٤م ُم٤مدي٤ًم، شمٗمٓمػماً  سم٤معمٗمٓمرة ًمٞمس ومنوه٤م هٜم٤م اعمحرُم٦م اعمُـَحرَّ

ُم٤مت يمؾ يِمٛمؾ اًمذي اًمٕم٤مم  .اعمُـَحرَّ

 اًمِمٝمقات يِمٛمؾ سمحٞم٨م اًمدائرة هذه شمقؾمٞمع أُم٤م اعمحرُم٦م، ؿمٝمقشمف َيَدع: إذاً  

 .قم٤مل سمف ي٘مقل ٓ ومٝمذا اعم٤ٌمطم٦م،

 ( 11 :57: 44/   291/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11 :11: 51/   295/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11 :11: 14/   295/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افصقام يبطؾ ٓ ءآشتـام

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 افصقام يبطؾ ما ومـ 
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 وٛمٝم٤م أو ًمزوضمتف اًمرضمؾ شم٘مٌٞمؾ ؾمٌٌف أيم٤من ؾمقاء اعمٜمل إظمراج آؾمتٛمٜم٤مء: »ىمقًمف

 ش.اًم٘مْم٤مء ويقضم٥م اًمّمقم يٌٓمؾ ومٝمذا سم٤مًمٞمد يم٤من أو إًمٞمف

: اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل وًمذًمؽ فم٤مهر همػم سم٤مجلمع وإحل٤مىمف سمذًمؽ اإلسمٓم٤مل قمغم دًمٞمؾ ٓ: ىمٚم٧م

 ش.سمٕمٞمد سمف اعمج٤مُمع همػم وإحل٤مق ضم٤مُمع ُمـ قمغم إٓ يمٗم٤مرة وٓ ىمْم٤مء ٓ أنف إفمٝمر»

 .ش614و 377-2/374: اعمحغم» وم٤مٟمٔمر طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق اًمِمقيم٤مين ُم٤مل وإًمٞمف

 سمٕمض أن اًمٗم٤مرق ُمع ىمٞم٤مس اجلمع قمغم آؾمتٛمٜم٤مء ىمٞم٤مس أن إمم يرؿمدك ومم٤م

 وإصؾ أهمٚمظ اجلمع ٕن: »ىم٤مًمقا  اًمٙمٗم٤مرة ذم سمف ي٘مقًمقا  ل اإلومٓم٤مر ذم سمف ىم٤مًمقا  اًمذيـ

 ش.اًمٙمٗم٤مرة قمدم

 .128/  2 ًمٚمٜمقويش ذطمف» ُمعش اعمٝمذب» اٟمٔمر

   آؾمتٛمٜم٤مء ُمـ أهمٚمظ واجلمع إومٓم٤مر قمدم إصؾ: ٟمحـ ٟم٘مقل ومٙمذًمؽ

 .ومت٠مُمؾ. قمٚمٞمف ي٘م٤مس ومال 

 همػم ُمـ اإليالج ٕن أومٓمر سم٤مٓؾمتٛمٜم٤مء ظمرج إن اعمٜمل: »192/  2 اًمراومٕمل وىم٤مل

 ش.ُمٗمٓمرا  يٙمقن أن أومم ؿمٝمقة سمٜمقع وم٤مإلٟمزال ُمٌٓمؾ إٟمزال

 إجي٤مهب٤م ُمـ أومم آؾمتٛمٜم٤مء ذم اًمٙمٗم٤مرة إجي٤مب ًمٙم٤من صحٞمح٤م هذا يم٤من ًمق: ىمٚم٧م

 !اًم٘مٞم٤مؾمٞملم شمٜم٤مىمض ومت٠مُمؾ. سمذًمؽ أجْم٤م ي٘مقًمقن ٓ وهؿ إٟمزال سمدون اإليالج قمغم

 سمٖمػم اعم٤ٌمذة أن ذم اًمًٚمػ قمـ اًمث٤مسمت٦م أصم٤مر ًمٌٕمض خم٤مًمٗمتٝمؿ ذًمؽ إمم أوػ

 حت٧مش اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم سمٕمْمٝم٤م ذيمرت وىمد أنزل وًمق شمٗمٓمر ٓ مج٤مع

 حيؾ ُم٤م: ؾم٠مخٝم٤م عمـ قمٜمٝم٤م اهلل رض قم٤مئِم٦م ىمقل وُمٜمٝم٤م 663 - 639 إطم٤مدي٨م

 :ىم٤مًم٧م ص٤مئم؟ اُمرأتف ُمـ ًمٚمرضمؾ

 8519/  391/  5ش ُمّمٜمٗمف» ذم اًمرزاق قمٌد أظمرضمفش. اجلمع إٓ رء يمؾ»

 .هٜم٤مك ؾم٤مئره٤م وراضمع. طمزم اسمـ سمف واطمت٩مش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمم صحٞمح سمًٜمد

ش صحٞمحف» ذم سم٘مقًمف إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م ًمٌٕمض اهلل رمحف ظمزيٛم٦م اسمـ وشمرضمؿ
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 أن قمغم واًمدًمٞمؾ ًمٚمّم٤مئؿ اجلمع دون هل اًمتل اعم٤ٌمذة ذم اًمرظمّم٦م سم٤مب: »651/  6

 ىمد اعم٤ٌمذة اؾمؿ إذ حمٔمقر وأظمر ُم٤ٌمح أطمدمه٤م: ومٕمٚملم قمؾ ي٘مع ىمد اًمقاطمد اؾمؿ

 ىم٤مل حمٔمقر اًمّمقم ذم اجلمع أن قمغم اًمٙمت٤مب ودل اجلمع قمغم يمت٤مسمف ٟمص ذم اهلل أوىمٕمف

 أن قمغم سمٗمٕمٚمف دل ىمد ط اعمّمٓمٗمك واًمٜمٌلش اًمّم٤مئؿ يٗمٓمر اجلمع إن: »ط اعمّمٓمٗمك

 ش.ُمٙمروه٦م  همػم اًمّمقم ذم ُم٤ٌمطم٦م اجلمع دون هل اًمتل اعم٤ٌمذة

 :أُمريـ هٜم٤م قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف يٜمٌٖمل مم٤م وإن

 آظمر رء اًمّم٤مئؿ وُم٤ٌمذة رء يٗمٓمر ٓ مج٤مع سمٖمػم اإلٟمزال يمقن أن: إول

 ص٤مئؿ وهق ي٤ٌمذ أن اًمِمٝمقة ىمقي يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اًمّم٤مئؿ ٟمٜمّمح ٓ أنٜم٤م ذًمؽ

 أدًم٦م ُمـ قمديد ُمـ اعمًتٗم٤مدة ًمٚمذريٕم٦م ؾمدا وهذا اجلمع اعمحٔمقر ذم ي٘مع أن ظمِمٞم٦م

 اًمًٞمدة ويم٠منش ومٞمف ي٘مع أن أوؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم وُمـ: »ط ىمقًمف ُمٜمٝم٤م اًمنميٕم٦م

 وهق ط اًمٜمٌل ُم٤ٌمذة روت طملم سم٘مقهل٤م ذًمؽ إمم أؿم٤مرت قمٜمٝم٤م اهلل رض قم٤مئِم٦م

 ش.إرسمف؟ يٛمٚمؽ وأجٙمؿ: »ص٤مئؿ

 إًمٞمف يٜم٥ًم أن ٕطمد جيقز ومال سم٤مًمٞمد آؾمتٛمٜم٤مء ذيمر ح٤م اعم١مًمػ أن: أظمر وإُمر

 .قمٜمده ًمٚمّمقم ُمٌٓمؾ أنف ًمٌٞم٤من ذيمره إٟمم ٕنف قمٜمده ُم٤ٌمح أنف

 يمت٤مب» ذم ومٞمف اًم٘مقل ومّمؾ ىمد وهق آظمر جم٤مل ومٚمٌٞم٤مٟمف ٟمٗمًف آؾمتٛمٜم٤مء طمٙمؿ وأُم٤م

 ذيمره مم٤م خيرج ٓ اًم٘م٤مرئ يم٤من وإن ومٞمف واظمتالومٝمؿ اًمٕمٚممء أىمقال وطمٙمكش اًمٜمٙم٤مح

 .ومٞمف اظمتٚمػ ومٞمم قم٤مدشمف ُمـ اًمٖم٤مًم٥م هق يمم ًمٚمٛم١مًمػ واوح سمرأي هٜم٤مك

ـَ ﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ُمًتدًملم طمرُمقه اًمذيـ ُمع احلؼ أن ومٜمرى ٟمحـ وأُم٤م ِذي  ُهؿْ  َواًمَّ

َّٓ  ،طَم٤مومُِٔمقنَ  ًمُِٗمُروضِمِٝمؿْ  ُؿْ  َأجَْمهُنُؿْ  َُمَٚمَٙم٧ْم  َُم٤م َأوْ  َأْزَواضِمِٝمؿْ  قَمغَم  إِ ـِ  ،َُمُٚمقُِملمَ  هَمػْمُ  وَم٢ِمهنَّ  وَمَٛم

 .﴾اًْمَٕم٤مُدونَ  ُهؿُ  وَم٠ُموئَلَِؽ  َذًمَِؽ  َوَراءَ  اسْمتََٖمك

 وهق اًمٜمٌقي اًمٓم٥م اؾمتٕمٛمؾ إذا إٓ اًمزٟم٤م ذم اًمقىمقع ظم٤مف عمـ سمجقازه ٟم٘مقل وٓ

 ومٕمٚمٞمف يًتٓمع ل ومٛمـ: »سم٤مًمزواج هلؿ أُمر اعمٕمروف احلدي٨م ذم ًمٚمِم٤ٌمب ط ىمقًمف

 ش.وضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم
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 اًمزٟم٤م ظمِمٞم٦م سمجقازه اًمِم٤ٌمب يٗمتقن اًمذيـ قمغم اإلٟمٙم٤مر أؿمد ٟمٜمٙمر وم٢مٟمٜم٤م وًمذًمؽ

 .اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي اًمٓم٥م هبذا ي٠مُمروهؿ أن دون

 ([414) ص ادـة متام] 

 افصقام مػطرات مـ آشتؿـاء هؾ

 ومٗمل واإلرؿم٤مد، اًمققمل يٜم٘مّمٝمؿ ًمٙمـ ُمٚمتزُملم، ؿمٌف اًمِم٤ٌمب سمٕمض ومٞمف:  اًم١ًمال

  ؟اًمدًمٞمؾ ُمع طمرام طمٙمٛمٝم٤م هؾ اًمني٦م، اًمٕم٤مدة أو ًمإلؾمتٛمٜم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم يمثػم ؾم١مال قمٜمدهؿ

م :افشقخ ـَ ﴿ شمٕم٤ممم ىمقًمف واًمدًمٞمؾ ،ـمٌٕم٤مً  طمرا ِذي َّٓ  طَم٤مومُِٔمقَن، ًمُِٗمُروضِمِٝمؿْ  ُهؿْ  َواًمَّ  إِ

ُؿْ  َأجَْمهُنُؿْ  َُمَٚمَٙم٧ْم  َُم٤م َأوْ  َأْزَواضِمِٝمؿْ  قَمغَم  ـِ  َُمُٚمقُِملَم، هَمػْمُ  وَم٢ِمهنَّ  وَم٠ُموئَلَِؽ  َذًمَِؽ  َوَراءَ  اسْمتََٖمك وَمَٛم

 .اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم يٗمنه٤م هٙمذا أي٦م،  [13 ،11، 69:اعمٕم٤مرج] ﴾اًمَٕم٤مُدونَ  ُهؿُ 

  .ٟمٕمؿ :افسائؾ

  ؟شُمَٗمٓمِّر هؾ :افشقخ

  .اجلمع إٓ يٗمٓمر ٓ ،شمٗمٓمر ٓ ،ٓ :افسائؾ

  .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :افشقخ

  .جيقز ٓ ام، طمر ًمٙمٜمف :افسائؾ

 . ( :.58 :17/   46/   واًمٜمقر اهلدى)

 افـفار يف فؾصائؿ افسقاك مؼوظقة

 .وٕمٞمػ. شسم٤مًمٕمِمك شمًت٤ميمقا  وٓ سم٤مًمٖمداة وم٤مؾمت٤ميمقا  صٛمتؿ إذا»: ُمرومققم٤م قمغم طمدي٨م»

 إٓ سم٤مًمٕمِمك ؿمٗمت٤مه شمٞمٌس ص٤مئؿ ُمـ ًمٞمس وم٢مٟمف»: قمٜمدهؿ احلدي٨م ومت٤مم ششمٜمٌٞمف»

 يمراهٞم٦م قمغم احلدي٨م قمٜمد سمف اعمّمٜمػ اؾمتدل وىمد. شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمٞمٜمٞمف سملم ٟمقرا يم٤مٟم٧م

 ًمألدًم٦م خم٤مًمػ هق صمؿ ،ومٞمف طمج٦م ومال وٕمٗمف قمروم٧م وإذا اًمزوال سمٕمد ًمٚمّم٤مئؿ اًمًقاك
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 روى ُم٤م أطمًـ وُم٤م ،وىم٧م أى رم اًمّم٤مئؿ شمِمٛمؾ وهك اًمًقاك ُمنموقمٞم٦م رم اًمٕم٤مُم٦م

 ص٤مئؿ؟ وأن٤م أتًقك: ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ ؾم٠مخ٧م: ىم٤مل همٜمؿ سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ اًمٓمؼماٟمك

 قمِمٞم٦م يٙمرهقٟمف اًمٜم٤مس إن: ىمٚم٧م ،قمِمٞم٦م أو همدوة: ىم٤مل اًمٜمٝم٤مر؟ أى: ىمٚم٧م ،ٟمٕمؿ: ىم٤مل

 ريح ُمـ اهلل قمٜمد أـمٞم٥م اًمّم٤مئؿ ومؿ خلٚمقف: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل إن: وي٘مقًمقن

 يٜمتٜمقا  أن ي٠مُمرهؿ سم٤مًمذى يم٤من وُم٤م ،سم٤مًمًقاك أُمرهؿ ًم٘مد اهلل ؾمٌح٤من: ىم٤مل اعمًؽ؟

 .ذ ومٞمف سمؾ ؿمكء اخلػم ُمـ ذًمؽ رم ُم٤م ،قمٛمدا أومقاهؿ

 .شضمٞمد إؾمٜم٤مده» ش:331 ص» شاًمتٚمخٞمص» رم احل٤مومظ ىم٤مل 

. شص٤مئؿ وهق يتًقك أطمَم ُم٤مٓ ط اهلل رؾمقل رأج٧م»: رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر ىم٤مل»

 .وٕمٞمػ  ش.63 ص» اًمؽمُمذى طمًٜمف

 ًمٚمّم٤مئؿ سم٠مؾم٤م اًمًقاك رم ير ل اًمِم٤مومٕمك إن: احلدي٨م قم٘م٥م اًمؽمُمذى ىم٤مل شوم٤مئدة»

 .اًمٜمٝم٤مر آظمر وإؾمح٤مق أمحد ويمرهف وآظمره اًمٜمٝم٤مر أول

 رم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ واظمت٤مره٤م، ٕمكاًمِم٤موم ىمقل ُمثؾ أمحد قمـ رواي٦م ورم: ىمٚم٧م

 .إصح إٟمف ش:31 ص» وىم٤مل شآظمتٞم٤مرات»

 قمٌد واسمـ ؿم٤مُم٦م أبك اظمتٞم٤مر وهذا» ش:66 ص» شاًمتٚمخٞمص» رم احل٤مومظ ىم٤مل

 .شاعمزٟمك وشمٌٕمٝمؿ اًمٕمٚممء أيمثر ىمقل إٟمف: وىم٤مل واًمٜمقوى اًمًالم

 يمؾ قمٜمد اًمًقاك قمغم احلض رم أشمك يم٤محلدي٨م إدًم٦م ًمٕمٛمقم احلؼ وهق: ىمٚم٧م

 إمم وأؿم٤مر ش5/367» صحٞمحف رم اًمٌخ٤مرى ىم٤مل وسمف. ووقء يمؾ وقمٜمد صالة

 .هذا قم٤مُمر طمدي٨م شمْمٕمٞمػ

 ([28)و( 27) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 صاء وؿت أي يف فؾصائؿ افسقاك مؼوظقة

 .سم٤مـمؾ .شص٤مئؿ وهق اًمٜمٝم٤مر آظمر يًت٤مك يم٤من» :ُمرومققًم٤م قمٛمر اسمـ قمـ روي

 أي ذم ًمٚمّم٤مئؿ اًمًقاك ُمنموقمٞم٦م ذم احلدي٨م هذا قمـ ويٖمٜمل :[اإلُم٤مم ىم٤مل] 
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 ُٕمرهتؿ أُمتل قمغم أؿمؼ أن ًمقٓ» :ط ىمقًمف قمٛمقم آظمره أو اًمٜمٝم٤مر أول ؿم٤مء وىم٧م

 أطمًـ وُم٤م ش71 رىمؿش»اإلرواء» ذم خمرج وهق. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ .شصالة يمؾ قمٜمد سم٤مًمًقاك

 حيتٛمؾ سم٢مؾمٜم٤مد ش6641ش»اًمِم٤مُمٞملم ُمًٜمد» وذم ش311/  71/  61» اًمٓمؼماين روى ُم٤م

 ص٤مئؿ؟ وأن٤م أأتًقك ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ ؾم٠مخ٧م :ىم٤مل همٜمؿ سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ اًمتحًلم

 إن: ىمٚم٧م قمِمٞم٦م، أو همدوة ؿمئ٧م اًمٜمٝم٤مر أي: ىم٤مل أتًقك؟ اًمٜمٝم٤مر أي: ىمٚم٧م ٟمٕمؿ،: ىم٤مل

 أـمٞم٥م اًمّم٤مئؿ خلٚمقف» :ىم٤مل ط اهلل رؾمقل إن وي٘مقًمقن قمِمٞم٦م ٟمف يٙمرهق اًمٜم٤مس

 ٓ أنف يٕمٚمؿ وهق سم٤مًمًقاك أُمرهؿ ًم٘مد اهلل ؾمٌح٤من: وم٘م٤ملش اعمًؽ؟ ريح ُمـ اهلل قمٜمد

 يٜمتٜمقا  أن ي٠مُمرهؿ سم٤مًمذي يم٤من وُم٤م اؾمت٤مك، وإن ظمٚمقف اًمّم٤مئؿ سمٗمل يٙمقن أن سمد

 ُمٜمف جيد ٓ سمٌالء اسمتكم ُمـ إٓ ذ، ومٞمف سمؾ رء، اخلػم ُمـ ذًمؽ ذم ُم٤م قمٛمدا، أومقاهٝمؿ

 قمٜمف جيد وٓ إًمٞمف اوٓمر ُمـ ي١مضمر إٟمم يمذًمؽ أجْم٤م اهلل ؾمٌٞمؾ ذم واًمٖم٤ٌمر: ىمٚم٧م .سمدا

 وىم٤مل .أضمر ُمـ ذًمؽ ذم ًمف ومم قمٛمدا اًمٌالء ذم ٟمٗمًف أخ٘مك ُمـ وم٠مُم٤م ٟمٕمؿ،: ىم٤مل حمٞمّم٤م؟

 أجْم٤م ومٞمف ويدظمؾ :اًمزيٚمٕمل ىم٤مل صمؿ ضمٞمد، إؾمٜم٤مده ش:391 صش»اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ

 اخلٓم٤م ويمثرة» :ط ىمقًمف إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اعم٤ًمضمد إمم اعمٌم ويمثرة اًمدوران، شمٙمٚمػ ُمـ

 ؿم٤مب ُمـ» :ط ىمقًمف إمم سم٤مًمٜمًٌف ؿمٕمره ذم اًمِمٞم٥م ـمٚمقع ذم يّمٜمع وُمـش اعم٤ًمضمد إمم

 .هبم سُمكِمَ  ُمـ قمٚمٞمٝمم ي١مضمر إٟممش اإلؾمالم ذم ؿمٞم٦ٌم

 (.479-478/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

د هؾ  !مػطِر؟ افَزَ

  .ُمٜمٙمر .شسمنماب وٓ سمٓمٕم٤مم ًمٞمس اًمؼمد إن[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 ذم يٕمغم وأبق ش157/  6ش»أصم٤مر ُمِمٙمؾ» ذم اًمٓمح٤موي أظمرضمف :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

/  2» قم٤ًميمر واسمـ ش6 - 3/  7ش »اًمٓمٞمقري٤مت» ذم واًمًٚمٗمل ش6/  393 قش »ُمًٜمده»

 وم٘م٤مل سمردا اًمًمء ُمٓمرت: ىم٤مل أنس قمـ ضمدقم٤من سمـ زيد سمـ قمكم ـمريؼ ُمـ ش6/  131

! رُمْم٤من ذم وذًمؽ ص٤مئؿ وهق ي٠ميمؾ ومجٕمؾ اًمؼمد، هذا ُمـ ٟم٤موًمقين: ـمٚمح٦م أبق ًمٜم٤م

 سمٓمقٟمٜم٤م سمف ٟمٓمٝمر اًمًمء ُمـ ٟمزل سمرد هق إٟمم: وم٘م٤مل ص٤مئؿ؟ وأن٧م اًمؼمد أت٠ميمؾ: وم٘مٚم٧م
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 ظمذه٤م» :وم٘م٤مل سمذًمؽ وم٠مظمؼمشمف ط اهلل رؾمقل وم٠متٞم٧م! سمنماب وٓ سمٓمٕم٤مم ًمٞمس وإٟمف

 ىم٤مل يمم وٕمٞمػ ضمدقم٤من سمـ زيد سمـ وقمكم وٕمٞمػ، ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م .شقمٛمؽ قمـ

 يٕمٜمل روم٤مقم٤م ويم٤من زيد سمـ قمكم طمدصمٜم٤م: احلج٤مج سمـ ؿمٕم٦ٌم وىم٤مل ،شاًمت٘مري٥م» ذم  احل٤مومظ

 اًمث٘م٤مت وم٢من احلدي٨م، هذا قمٚم٦م هق وهذا اعمقىمقف احلدي٨م ومػمومع خيٓملء يم٤من أنف

 ط اًمٜمٌل إمم رومٕمف اًمذي زيد سمـ ًمٕمغم ظمالوم٤م ـمٚمح٦م أيب قمغم ُمقىمقوم٤م أنس قمـ رووه

 ش6/ 131/  2» قم٤ًميمر واسمـ ش679/  1» أمحد أظمرضمف وم٘مد ُمٜمٙمر، ومرومٕمف وم٠مظمٓم٠م،

 ومجٕمؾ ص٤مئؿ ـمٚمح٦م وأبق سمردا ُمٓمرٟم٤م: ىم٤مل أنس قمـ ومحٞمد ىمت٤مدة قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ

 قمغم صحٞمح وؾمٜمده! سمريم٦م هذا إٟمم: وم٘م٤مل !؟ص٤مئؿ وأن٧م أت٠ميمؾ: ًمف ىمٞمؾ ُمٜمف، ي٠ميمؾ

 اًمٓمح٤موي وأظمرضمف ش81/  2ش »اإلطمٙم٤مم» ذم طمزم اسمـ وصححف اًمِمٞمخلم، ذط

 قمـ يمالمه٤م صم٤مسم٧م، قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد ـمريؼ وُمـ ىمت٤مدة، قمـ ىمٞمس سمـ ظم٤مًمد ـمريؼ ُمـ

 ومٙمرهف، اعمًٞم٥م سمـ ًمًٕمٞمد ذًمؽ ومذيمرت: وزاد ُمقىمقوم٤م اًمٌزار ورواه ٟمحقه، سمف أنس

 أن ومث٧ٌم ـمٚمح٦م، أيب قمـ إٓ اًمٗمٕمؾ هذا ٟمٕمٚمؿ ٓ: اًمٌزار ىم٤مل اًمٔمٛم٠م، ي٘مٓمع إٟمف: وىم٤مل

 ضمزم يمم ضمدقم٤من اسمـ رومٕمف ذم أظمٓم٠م وإٟمم ،ط اًمٜمٌل ذيمر ومٞمف ًمٞمس ُمقىمقف احلدي٨م

 ش376 - 373/  1ش »اعمجٛمع» ذم اهلٞمثٛمل أورده واحلدي٨م .اًمٓمح٤موي سمذًمؽ

 رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م وصمؼ، وىمد يمالم، وومٞمف زيد سمـ قمكم وومٞمف يٕمغم أبق رواه :ىم٤مل صمؿ ُمرومققم٤م

 .اًمّمحٞمح رضم٤مل

 رواي٦م ُمـ ش332 صش »اعمقوققم٦م إطم٤مدي٨م ذيؾ» ذم اًمًٞمقـمل وأورده

 ومالن ُمـ ؾمٛمٕمتف أيمـ ل إن ه٤مشملم اهلل أصؿ: رواشمف ُمـ يمؾ ومٞمف ي٘مقل سم٢مؾمٜم٤مد اًمديٚمٛمل

 وٟم٘مؾ سم٤مًمقوع قمٚمٞمف طمٙمٛمف قمٚمٞمف رد ش349/  3ش »اًمنميٕم٦م شمٜمزيف» ذم قمراق اسمـ وًمٙمـ

 اسمـ ظمتؿ صمؿ وٕمٞمػ، إؾمٜم٤مده: شاًمٕم٤مًمٞم٦م اعمٓم٤مًم٥م» ذم ىم٤مل أنف طمجر اسمـ احل٤مومظ قمـ

 اًمتًٚمًؾ ُمـ اًمزي٤مدة هبذه ُمقوقع أنف قمٜمك إٟمم اًمًٞمقـمل وًمٕمؾ: سم٘مقًمف يمالُمف قمراق

 احلدي٨م سمٓمالن قمغم إدًم٦م ُمـ اعمقىمقف احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧م .أقمٚمؿ واهلل ُمٓمٚم٘م٤م، ٓ

 ي٠ميمؾ اًمذي ًمٙم٤من هذا ًمقصح إذ ،شاهتديتؿ اىمتديتؿ سم٠مهيؿ يم٤مًمٜمجقم أصح٤ميب» :اعمت٘مدم

 ُمًٚمؿ ي٘مقًمف ٓ مم٤م وهذا قمٜمف، اهلل رض ـمٚمح٦م سم٠ميب اىمتداء يٗمٓمر ٓ رُمْم٤من ذم اًمؼمد
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 .أقمت٘مد ومٞمم اًمٞمقم

 (.344-341/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وكحقها واحلؼـة فؾصائؿ افؽحؾ حؽؿ

 .ُمٜمٙمر .شاًمٙمحؾ يٕمٜمل اًمّم٤مئؿ، ًمٞمت٘مف[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ص٤مئؿ وهق يٙمتحؾ يم٤من أنف قمٜمف اهلل رض أنس قمـ صم٧ٌم وىمد :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وذم .سمف سم٠مس ٓ ش:389ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ وىم٤مل .طمًـ سمًٜمد داود أبق أظمرضمف

 ُمقاوم٘م٦م وًمٙمٜمٝم٤م وهمػمه، اًمؽمُمذي ىم٤مل يمم رء ُمٜمٝم٤م يّمح ٓ ُمرومققم٦م أطم٤مدي٨م ُمٕمٜم٤مه

 وىمد ًمف، وضمقد ٓ مم٤م وهذا صحٞمح، سمٜم٤مىمؾ إٓ قمٜمٝم٤م يٜم٘مؾ ومال إصٚمٞم٦م، ًمٚمؼماءة

 اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل وٟمحقه٤م، احل٘مٜم٦م ويمذا ًمٚمّم٤مئؿ، اًمٙمحؾ ذم اًمٕمٚممء اظمتٚمػ

 اًمّمٞم٤مم وم٢من ذًمؽ، ُمـ سمٌمء يٗمٓمر ل ُمـ ومٛمٜمٝمؿش: 57 ص» اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم شمٞمٛمٞم٦م

 مم٤م إُمقر هذه ومٚمقيم٤مٟم٧م واًمٕم٤مم، اخل٤مص ُمٕمرومتف إمم حيت٤مج اًمذي اعمًٚمٛملم ديـ ُمـ

 اًمرؾمقل قمغم جي٥م مم٤م هذا ًمٙم٤من هب٤م، اًمّمقم ويٗمًد اًمّمٞم٤مم ذم ورؾمقًمف اهلل طمرُمٝم٤م

 يٜم٘مؾ ل ومٚمم ذقمف، ؾم٤مئر سمٚمٖمقا  يمم إُم٦م وسمٚمٖمقه اًمّمح٤مسم٦م ًمٕمٚمٛمف ذًمؽ ذيمر وًمق سمٞم٤مٟمف،

 قمٚمؿ ُمرؾمال، وٓ ُمًٜمدا صحٞمح٤م طمديث٤م ذًمؽ ذم ط اًمٜمٌل قمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ أطمد

 ول داود، أبق رواه وٕمٞمػ، اًمٙمحؾ ذم اعمروي واحلدي٨م ذًمؽ، ُمـ ؿمٞمئ٤م يذيمر ل أنف

 :ىم٤مل صمؿ احلدي٨م، هذا ؾم٤مق صمؿ .اًمٙمت٥م ؾم٤مئر وٓ أمحد ُمًٜمد ذم هق وٓ همػمه يروه

 ذيمروا وإٟمم ط اًمٜمٌل قمـ طمج٦م ُمٕمٝمؿ يٙمـ ل شمٗمٓمر، إُمقر هذه إن: ىم٤مًمقا  واًمذيـ

 إٓ آؾمتٜمِم٤مق ذم وسم٤مًمغ» :ط ىمقًمف سمف اطمتجقا  ُم٤م وأىمقى اًم٘مٞم٤مس، ُمـ رأوه سمم ذًمؽ

 يم٤من إذا اًمّم٤مئؿ يٗمٓمر اًمدُم٤مغ إمم وصؾ ُم٤م أن قمغم ذًمؽ ومدل: ىم٤مًمقا  ص٤مئم، شمٙمقن أن

 ذًمؽ يم٤من ؾمقاء وهمػمه٤م طم٘مٜم٦م ُمـ سمٗمٕمٚمف ضمقومف إمم وصؾ ُم٤م يمؾ: اًم٘مٞم٤مس وقمغم سمٗمٕمٚمف،

: ىم٤مًمقا  اًمٙمحؾ اؾمتثٜمقا  واًمذيـ ضمقومف، طمِمق ُمـ أوهمػمه واًمٖمذاء اًمٓمٕم٤مم ُمقوع ذم

 اًمدهـ اجلًؿ ينمب يمم اًمٙمحؾ شمنمب هل وًمٙمـ واًمدسمر، يم٤مًم٘مٌؾ ًمٞم٧ًم اًمٕملم

 سمٛمثؾ اًمّمقم إوم٤ًمد جيز ل وٟمحقه٤م إىمٞم٦ًم هذه قمٛمدهتؿ يم٤من وإذا :ىم٤مل صمؿ واح٤مء،
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 صحتف، ذوط اقمتؼمت إذا طمج٦م يم٤من وإن اًم٘مٞم٤مس أن: أطمده٤م :ًمقضمقه إىمٞم٦ًم هذه

 اًم٘مٞم٤مس دل وإن أجْم٤م، اًمٜمّمقص سمٞمٜمتٝم٤م اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم إن: شإصقل» ذم ىمٚمٜم٤م وم٘مد

 حيرم ل اًمرؾمقل أن قمٚمٛمٜم٤م وم٢مذا ظمٗمٞم٦م، دًٓم٦م اًمٜمص قمٚمٞمف دل ُم٤م ُمثؾ قمغم اًمّمحٞمح

 ًمقضمقسمف اعمث٧ٌم اًم٘مٞم٤مس وأن واضم٥م، وٓ سمحرام ًمٞمس أنف قمٚمٛمٜم٤م يقضمٌف، ول اًمٌمء

 هبذه اإلومٓم٤مر قمغم يدل ُم٤م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم ًمٞمس أنف ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ .وم٤مؾمد وحتريٛمف

 ُمٕمرومتٝم٤م إمم إُم٦م حتت٤مج اًمتل إطمٙم٤مم أن: اًمث٤مين .ُمٗمٓمرة ًمٞم٧ًم أهن٤م ومٕمٚمٛمٜم٤م إؿمٞم٤مء

 قمٚمؿ هذا، اٟمتٗمك وم٢مذا إُم٦م، شمٜم٘مٚمٝم٤م أن وٓسمد قم٤مُم٤م، سمٞم٤مٟم٤م ط اًمرؾمقل يٌٞمٜمٝم٤م أن ٓسمد

 طم٩م وٓ رُمْم٤من، همػم ؿمٝمر صٞم٤مم يٗمرض ل أنف يٕمٚمؿ يمم وهذا ديٜمف، ُمـ ًمٞمس هذا أن

 ُم٤ٌمذة ذم اًمٖمًؾ يقضم٥م ول اخلٛمس، همػم ُمٙمتقسم٦م صالة وٓ احلرام، اًمٌٞم٧م همػم سمٞم٧م

ة  ظمروج ُمٔمٜمتف ذم يم٤من وإن اًمٕمٔمٞمؿ، اًمٗمزع ُمـ اًمقوقء أوضم٥م وٓ إٟمزال، سمال اعمرأ

 سمٕمد اًمريمٕمتلم ؾمـ يمم واعمروة، اًمّمٗم٤م سملم اًمٓمقاف سمٕمد اًمريمٕمتلم ؾمـ وٓ اخل٤مرج،

 وٓ اًمٜم٤ًمء، عمس ُمـ اًمقوقء يقضم٥م ل أنف أجْم٤م يٕمٚمؿ اًمٓمرق وهبذه .سم٤مًمٌٞم٧م اًمٓمقاف

 يث٧ٌم سم٢مؾمٜم٤مد ط قمٜمف أطمد يٜم٘مؾ ل وم٢مٟمف اًمًٌٞمٚملم، همػم ُمـ اخل٤مرضم٦م اًمٜمج٤مؾم٤مت ُمـ

 ويت٘مٞم١مون؟ حيتجٛمقن يزاًمقن وٓ يم٤مٟمقا  اًمٜم٤مس سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع سمذًمؽ، أُمر أنف ُمثٚمف

 اًمدم ُمٜمف ًمٞمخرج أصح٤مسمف سمٕمض قمرق ىمٓمع وىمد ذًمؽ، وهمػم اجلٝم٤مد ذم وجيرطمقن

 وم٢مذا»ش:ىم٤مل»شذًمؽ ُمـ سم٤مًمتقو١م أصح٤مسمف أُمر أنف ُمًٚمؿ قمٜمف يٜم٘مؾ ول اًمٗمّم٤مد، وهق

 أن وٓسمد قم٤مُم٤م، سمٞم٤مٟم٤م ط اًمرؾمقل يٌٞمٜمٝم٤م أن ٓسمد اًمٌٚمقى، هب٤م شمٕمؿ اًمتل إطمٙم٤مم يم٤مٟم٧م

 سم٤مًمدهـ شمٕمؿ يمم اًمٌٚمقى، سمف شمٕمؿ مم٤م وٟمحقه اًمٙمحؾ أن ومٛمٕمٚمقم ذًمؽ، إُم٦م شمٜم٘مؾ

 اإلومٓم٤مر سملم يمم ط اًمٜمٌل ًمٌٞمٜمف يٗمٓمر مم٤م هذا ومٚمقيم٤من. واًمٓمٞم٥م واًمٌخقر وآهمت٤ًمل

 ىمد واًمٌخقر. واًمدهـ واًمٌخقر اًمٓمٞم٥م ضمٜمس ُمـ أنف قمٚمؿ ذًمؽ، يٌلم ل ومٚمم. سمٖمػمه

 اًمٌدن ينمسمف واًمدهـ أضم٤ًمُم٤م، ويٜمٕم٘مد اًمدُم٤مغ، ذم ويدظمؾ إنػ إمم يتّم٤مقمد

 ل ومٚمم ضمٞمدة، ىمقة سم٤مًمٓمٞم٥م يت٘مقى ويمذًمؽ اإلٟم٤ًمن، سمف ويت٘مقى داظمٚمف، إمم ويدظمؾ

 اًمقضمف .ايمتح٤مًمف ويمذًمؽ واده٤مٟمف، وشمٌخره شمٓمٞمٌف ضمقاز قمغم دل ذًمؽ، قمـ اًمّم٤مئؿ يٜمف

 ىمٞم٤مس إُم٤م وذًمؽ صحٞمح٤م اًم٘مٞم٤مس يٙمقن أن إمم حيت٤مج سم٤مًم٘مٞم٤مس اًمتٗمٓمػم إصم٤ٌمت: اًمث٤مًم٨م

 هل٤م ُمٕمد إصؾ ذم اًمٕمٚم٦م قمغم دًمٞمؾ يدل أن وإُم٤م اًمٗم٤مرق، سم٢مًمٖم٤مء وإُم٤م اجل٤مُمع، سم٤مسمف قمغم
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 وهذا اًمنمع، ذم اعمٕمتؼمة إوص٤مف ُمـ سمٞمٜمٝمم وم٤مرق ٓ أن يٕمٚمؿ أن وإُم٤م اًمٗمرع، إمم

 اهلل ضمٕمٚمف اًمذي اعمٗمٓمر أن ي٘متيض ُم٤م إدًم٦م ذم ًمٞمس أنف وذًمؽ. ُمٜمتػ هٜم٤م اًم٘مٞم٤مس

 ُمٜمٗمذ ُمـ داظمال يم٤من ُم٤م أو سمدن أو دُم٤مغ إمم واصال يم٤من ُم٤م هق ُمٗمٓمرا  ورؾمقًمف

 هل إىم٤مويؾ هذه أصح٤مب جيٕمٚمٝم٤م اًمتل اعمٕم٤مين ُمـ وٟمحقذًمؽ اجلقف، إمم أوواصال

 يمالم يدل ل إذا يّمح إٟمم اًم٘مٞم٤مس إن: اًمراسمع اًمقضمف .ورؾمقًمف اهلل قمٜمد احلٙمؿ ُمٜم٤مط

 إٓ ًمٚمٕمٚم٦م يّمٚمح ُم٤م ومٞمٝم٤م يٙمـ ومٚمؿ إصؾ، أوص٤مف ؾمؼمٟم٤م إذا احلٙمؿ قمٚم٦م قمغم اًمِم٤مرع

 سم٤محلٙمؿ ي٘مقل أن جيز ل ُمٜم٤مؾم٤ٌمن وصٗم٤من إصؾ ذم يم٤من وم٢مذاش: ىم٤مل» اعمٕملم، اًمقصػ

 واجلمع واًمنمب سم٤مٕيمؾ اًمٗمٓمر أثٌت٤م واإلمج٤مع اًمٜمص أن وُمٕمٚمقم هذا، دون هبذا

 ص٤مئم، يم٤من إذا آؾمتٜمِم٤مق ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م قمـ اعمتقوئ هنك ىمد ط واًمٜمٌل واحلٞمض،

 ُمـ ٕن وٕمٞمػ ىمٞم٤مس وهق شم٘مدم، يمم طمججٝمؿ أىمقى آؾمتٜمِم٤مق قمغم وىمٞم٤مؾمٝمؿ

 حيّمؾ ُم٤م سمذًمؽ ًمف ومحّمؾ ضمقومف، وإمم طمٚم٘مف، إمم اح٤مء يٜمزل سمٛمٜمخريف اح٤مء ٟمِمؼ

 ذم اًمٓمٕم٤مم ويٓمٌخ اًمٕمٓمش، ويزول اح٤مء، ذًمؽ ُمـ سمدٟمف ويٖمذي سمٗمؿ، ًمٚمِم٤مرب

 ضمٜمس ُمـ هذا أن سم٤مًمٕم٘مؾ ًمٕمٚمؿ سمذًمؽ، اًمٜمص يرد ومٚمقل اح٤مء سمنمب حيّمؾ يمم ُمٕمدشمف

 دظمقل سمؾ ُمٕمتؼم، همػم وذًمؽ اًمٗمؿ، ُمـ اح٤مء دظمقل ذم إٓ يٗمؽمىم٤من ٓ وم٢مهنم اًمنمب،

 سمؾ شم٠مثػمه، ًمٕمدم اعمٗمٓمر ُمـ ضمزءا وٓ ُمٗمٓمرا  هق ومٚمٞمس يٗمٓمر، ٓ وطمده اًمٗمؿ إمم اح٤مء

 وٓ أخٌت٦م، يٖمذي ٓ اًمٙمحؾ وم٢من واحل٘مٜم٦م، اًمٙمحؾ يمذًمؽ وًمٞمس اًمٗمٓمر إمم ـمريؼ هق

 سمؾ شمٖمذي، ٓ احل٘مٜم٦م ويمذًمؽ ومٛمف، ُمـ وٓ أنٗمف ُمـ ٓ ضمقومف إمم يمحال أطمدا يدظمؾ

 اؾمتٓمالق أوضم٥م ومزقم٤م أوومزع اعمًٝمالت، ُمـ ؿمٞمئ٤م ًمقؿمؿ يمم اًمٌدن، ذم ُم٤م شمًتٗمرغ

 إصؾ ذم ُمقضمقدة وهمػمه٤م اعمٕم٤مين هذه يم٤مٟم٧م وم٢مذا .اعمٕمدة إمم شمّمؾ ٓ وهل ضمقومف،

 إوص٤مف، ُمـ ذيمروه سمم احلٙمؿ قمٚمؼ اًمِم٤مرع أن ومدقمقاهؿ واإلمج٤مع، سم٤مًمٜمص اًمث٤مسم٧م

 أن يتٌلم ل إن إىمٞم٦ًم، ُمـ ٟمقع يمؾ شمٌٓمؾ واعمٕم٤مرو٦م إوص٤مف، هبذه ُمٕم٤مرض

 واإلمج٤مع سم٤مًمٜمص صم٧ٌم أنف: اخل٤مُمس اًمقضمف .هذا دون اًمٕمٚم٦م هق ادقمقه اًمذي اًمقصػ

 إن» :ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم وىمد واجلمع، واًمنمب إيمؾ ُمـ اًمّم٤مئؿ ُمٜمع

 اًمٓمٕم٤مم ُمـ يتقًمد اًمدم أن ري٥م وٓ .شاًمدم جمرى آدم اسمـ ُمـ جيري اًمِمٞمٓم٤من

 اًم٘مٚمقب اٟمٌٕمث٧م و٤مىم٧م وإذا اًمِمٞم٤مـملم، جم٤مري اشمًٕم٧م وذب أيمؾ وإذا. واًمنماب
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 ُمـ اًمّم٤مئؿ ُمٜمع ذم فم٤مهرة اعمٜم٤مؾم٦ٌم ومٝمذه اعمٜمٙمرات، شمرك وإمم اخلػمات، ومٕمؾ إمم

 هذا اقمت٤ٌمر قمغم دل ىمد اًمِم٤مرع ويمالم وىمٗمف، قمغم صم٤مسم٧م واحلٙمؿ واًمنمب، إيمؾ

 اًمٙمحؾ سمؾ: ىمٞمؾ وم٢من .ذًمؽ وهمػم واًمٙمحؾ احل٘مٜم٦م ذم ُمٜمتػ وهذا وشم٠مثػمه، اًمقصػ

 ُمـ يّمٕمد اًمذي اًمٌخ٤مر ذم ي٘م٤مل ىمد يمم هذا: ىمٞمؾ دُم٤م؟ ويًتحٞمؾ اجلقف إمم يٜمزل ىمد

 هق إٟمم ُمٜمف واعمٛمٜمقع. اجلًؿ ينمسمف اًمذي ويم٤مًمدهـ دُم٤م، ومٞمًتحٞمؾ اًمدُم٤مغ إمم إنػ

 هذا وٟمجٕمؾ: اًم٤ًمدس اًمقضمف .اًمٌدن قمغم ويتقزع دُم٤م ومٞمًتحٞمؾ اعمٕمدة إمم يّمؾ ُم٤م

 اًمٌخقر قمغم وٟمحقذًمؽ واحل٘مٜم٦م اًمٙمحؾ ومٜم٘مٞمس شظم٤مُم٤ًم إصؾ» ؾم٤مدؾم٤م وضمٝم٤م

 اًمٌدن سمف يتٖمذى مم٤م ًمٞمس ذًمؽ أن ُمع ومٞمف، يِمؽميم٤من ُم٤م جل٤مُمع وٟمحقذًمؽ، واًمدهـ

 إُمقر هذه شمٙمقن ٓ أن أوضم٥م اًمذي هق اًمقصػ وهذا. دُم٤م اعمٕمدة ذم ويًتحٞمؾ

 ُمع شمٕم٤ممم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يمالم ُمـ يمٚمف هذا .اًمٜمزاع حمؾ ذم ُمقضمقد وهذا. ُمٗمٓمرة

 اًمٗمقائد ُمـ ومٞمف ح٤م وشمٓمقيؾ، سمًط ُمـ ومٞمف ُم٤م قمغم ٟم٘مٚمف آصمرت آظمتّم٤مر، ُمـ رء

ه همػمه، قمٜمد شمقضمد ٓ اًمتل واًمتح٘مٞم٘م٤مت  أن اًمّمقاب أن يتٌلم وُمٜمف .ظمػما  اهلل ومجزا

 وىم٧م أي ذم يتٕم٤مـم٤مه أن جيقز يم٤مًمًقاك إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٝمق اًمّم٤مئؿ، يٗمٓمر ٓ اًمٙمحؾ

 يمثػم ًمٍمف ُم٤ٌمذا  ؾم٤ٌٌم يم٤من اًمذي اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م هذا قمٚمٞمف دل ح٤م ظمالوم٤م ؿم٤مء،

 قمٜمٞم٧م وًمذًمؽ اًمٕمٚمٛمل، اًمتح٘مٞمؼ قمٚمٞمف دل اًمذي سم٤مًمّمقاب إظمذ قمـ اًمٜم٤مس ُمـ

 ٟم٠مظمذ أن يٛمٙمٜمٜم٤م ؾمٌؼ ومم٤م .اعمقومؼ واهلل اًمّمحٞمح، ًمٚمٗم٘مف وخم٤مًمٗمتف إؾمٜم٤مده، طم٤مل سمٌٞم٤من

 احل٘مٜم٦م طمٙمؿ وهق أٓ. ومٞمف اًمٜمزاع وـم٤مل اًمٕمٍم، هذا ذم قمٜمف اًم١ًمال يمثر ُم٤م طمٙمؿ

 يم٤من ُم٤م إٓ ذًمؽ، ُمـ رء يٗمٓمر ٓ أنف ٟمرضمحف وم٤مًمذي أواًمٕمرق، اًمٕمْمؾ ذم شاإلسمرة»

 .أقمٚمؿ واهلل شمٗمٓمر اًمتل هل وطمده٤م ومٝمذه اعمريض، شمٖمذي٦م ُمٜمف اعم٘مّمقد

 (.81-72/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادػطرات؟ مـ افـخامة ابتلع هؾ

  ؟شُمَٗمٓمِّر هؾ احلٚمؼ، ذم إنػ ُمـ شمٜمزل اًمٜمخ٤مُم٦م :اًم٤ًمئؾ 

  .شُمَٗمٓمِّر ٓ احلٚمؼ إمم ُم٤ٌمذة إنػ ُمـ: اًمِمٞمخ
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  ؟ومٛمف ذم شًمٗمٔمٝم٤م» ًمق ـم٥م، :اًم٤ًمئؾ 

 يّمٌح ٕنف ظم٤مرج: ُمـ ي٠مظمذه أنف سمٞمجقز ُم٤م سمس ،أظمل ي٤م احلٙمؿ ٟمٗمس: اًمِمٞمخ

 أُم٤م ،أرو٤مً  يرُمٞمف وأن يٚمٗمٔمف أن ومٕمٚمٞمف ُمًت٘مذرًا، أُمراً  يم٤من وإن ،ذاب أو يمٓمٕم٤مم

 .ومٞمف ُم٤م إومٓم٤مر

  .إنػ ُمـ ،احلٚمؼ ُمـ يم٤مٟم٧م طم٤مًم٦م أي ذم :اًم٤ًمئؾ

  .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

   الفم خارج خترج ال أن بشرط احللق من كانت إذا :اًم٤ًمئؾ

  .ٟمٕمؿ إيف: اًمِمٞمخ

 . (:.57 :64/   46/   واًمٜمقر اهلدى) 

 رمضان يف افصدرية فألمراض ادضخة اشتعامل حؽؿ

 ؟رُمْم٤من ذم اًمّمدري٦م ًمألُمراض اعمْمخ٦م اؾمتٕممل طمٙمؿ  :افسمال

  اعمْمخ٦م؟ اؾمتٕممل: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: اًم١ًمال

  ؟ح٤مذا: اًمِمٞمخ

  .رُمْم٤من ذم اًمّمدري٦م ًمألُمراض: اًم١ًمال

 .يًتٕمٛمٚمف ٓ ـمٕممً  هل٤م جيد يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 . ( :.41 :55/   46/   واًمٜمقر اهلدى)

 رمضان يف افسعقط اشتخدام حؽؿ

  ؟رُمْم٤من ذم اًمًٕمقط اؾمتٕممل طمٙمؿ :اًم٤ًمئؾ
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  ؟اًمّمقم ذم: اًمِمٞمخ

  .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

  .جيقز ُم٤م ،اًمدظم٤من ُمثؾ: اًمِمٞمخ

 . ( :.45 :41/   46/   واًمٜمقر اهلدى) 

 ادػطرات؟ مـ افطبقة احلؼـ هؾ

 اعمٗمٓمرات؟ ُمـ شمٕمتؼم ًمٚمٛمريض شمٕمٓمك اًمتل اًمٓمٌٞم٦م احل٘مـ هؾ: ُمداظمٚم٦م

 اًمذي هق ُمٜمٝم٤م ىمًؿ.. شمٗمٓمر ٓ أهمٚمٌٝم٤م: ىمًمن: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع احل٘مـ: اًمِمٞمخ

 يراد اًمتل اإلسمرة هل اعمٗمٓمر اًم٘مًؿ إول، اًم٘مًؿ قمرف قمرف إذا اًم٘مًؿ هذا.. يٗمٓمر

 اًمتل هذه اإلسمر ذم.. ؾمٚمٞممً  يم٤من أو ُمريْم٤مً  يم٤من ؾمقاء اإلٟم٤ًمن هذا سمدن شمٖمذي٦م ُمٜمٝم٤م

 شمٕمٚمؼ اًمتل هذه: اعمٝمؿ ؾمٛمٝم٤م؟ا ُم٤م إضمٜمٌل اًمٖمري٥م اؾمٛمٝم٤م أطمٗمظ أيم٤مد ٓ.. شمٕمٚمؼ

 اًمٓمٌٞم٥م يرى ًمريثم اعمريض هذا اإلسمرة هذه قمغم ومٞمٕمٞمش قمرق ذم اإلسمرة وشمٖمرز

 ُم٤م شمٗمٓمر اًمتل هل اعمٖمذي٦م اإلسمرة هذه ُمروف، ُمٕم٤مجل٦م أوان آن ىمد أنف قمٚمٞمف اعمنمف

ءً  إسمرة يمؾ شمٗمٓمر، ٓ ذًمؽ ؾمقى  أي ذم أو اًمٕمْمؾ ذم يم٤مٟم٧م أو اًمقريد ذم يم٤مٟم٧م ؾمقا

 ـمريؼ ُمـ أو اًمٗمؿ ـمريؼ ُمـ وًمٞمس اعمٕم٤مجل٦م ومٞمٝم٤م اعم٘مّمقد يم٤من اجلًد ُمـ ُمٙم٤من

 .شمٗمٓمر اًمتل هل اعمٖمذي٦م وم٤مإلسمرة يٗمٓمر، ٓ مم٤م ومذًمؽ سم٤مٕيمثر إنػ

 ( 11 :18: 16/   291/  واًمٜمقر اهلدى)

 ؾحقصات ٕؽراض اإلكسان جقف إػ مـظار إدخال هؾ

 يػطر؟ ضبقة

 يٗمٓمر؟ ـمٌٞم٦م ومحقص٤مت ٕهمراض اإلٟم٤ًمن ضمقف إمم ُمٜمٔم٤مر إدظم٤مل هؾ: ُمداظمٚم٦م

 آٟمٗم٤مً  قمروم٧م وىمد اظمتّم٤ميص ُمـ هذا وًمٞمس أفمـ يمم اإلدظم٤مل يم٤من إذا: اًمِمٞمخ



 662 ُم٤م يٗمٓمر وُم٤م ٓ يٗمٓمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .سم٤مٕـم٤ٌمء ُمًٙمقٟم٦م إرض سم٠من

 .ٟمٕمؿ ُمًٙمقٟم٦م: ُمداظمٚم٦م

 إمم ُيدظمؾ اًمذي اعمٞمؾ هذا أن أقمٚمٛمف اًمذي أىمقل أن٤م ومٚمذًمؽ ٟمٕمؿ، أي: اًمِمٞمخ

 شمقصؾ طمديد ىمٓمٕم٦م هق وإٟمم يمذًمؽ يم٤من وم٢مذا ُمثاًل، يم٤مًمٌخ٤مخ أدوي٦م، ُمٕمف ًمٞمس اجلقف

د اعمٙم٤من إمم  وٓ اًمٓمٕم٤مم سمٛمٕمٜمك ًمٞمس ٕنف هذا: ذم إومٓم٤مر ومال خُيرج صمؿ ومحّمف اعمرا

 .سمٓمؾ ٓ أظم٤مك ُمٙمره: ي٘مقل اعمريض طم٤مل ًم٤ًمن يٕمٜمل رء، هق سمؾ اًمنماب سمٛمٕمٜمك

 ( 11 :14: 11/   295/  واًمٜمقر اهلدى)

 افصائؿ؟ تػطر هؾ افبـج إبرة

 ٕضاس، ا طمِمق أضمؾ ُمـ اًمٗمؿ ذم ًمٚمّم٤مئؿ اًمٌٜم٩م إسمرة اؾمتخدام: شطمًـ قمغم»

 احلٚمؼ؟ ذم أو اًمٗمؿ ذم رء يٜمزل ل أنف شم٠ميمدٟم٤م إذا وسمخ٤مص٦م شمٗمٓمر، هذه ومٝمؾ

 اًميس ُمٙم٤من ختدير اإلسمرة ُمـ ُم٘مّمقد دام ُم٤م وًمٙمـ يٗمٓمر، ٓ هذا: اًمِمٞمخ

د اًمذي  هق وًمٙمـ اإلسمرة، هذه هل ذم ًمٞم٧ًم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اعمِمٙمٚم٦م ُمٕم٤مجلتف، يرا

 ُم٤مؾمقرة ُمـ اح٤مء ٟمْمح يًتٕمٛمٚمقن أهنؿ إـم٤ٌمء ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه ذم اعمٕمٝمقد هق ُم٤م

 اًمذي اعمٙم٤من شمٜمٔمٞمػ أضمؾ ُمـ إؾمٜم٤من: ـمٌٞم٥م قمٜمد اًمذي اجلٝم٤مز سمقاؾمٓم٦م ضمداً  دىمٞم٘م٦م

د  .طمِمقه يرا

 ضمٝم٦م ُمـ وًمٞمس رُمْم٤من، صٞم٤مم ذم اًميس ُمٕم٤مجل٦م ذم اعمِمٙمٚم٦م شم٠ميت هٜم٤م ُمـ

 أٓ ُمـ ؾمٜمف أو ضؾمف اعمٕم٤مًم٩م اعمريض يتٛمٚمؽ ٓ إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم ٕنف اإلسمرة:

 حي٤موهل٤م اًم٤ًٌمطم٦م، حيًـ ٓ اًمذي يمحٙمؿ هق اعمريض هذا ومحٙمؿ وطمٞمٜمئذٍ  اح٤مء، يٖمٚمٌف

 ُمٕمرومتف ؾمقء سم٥ًٌم اح٤مء يٖمٚمٌف أن ُمـ ٟمٗمًف قمغم ي٠مُمـ وٓ رُمْم٤من ذم ص٤مئؿ وهق

 أُم٤م يٗمٓمر، ٓ هذا اح٤مء ومٖمٚمٌف اًم٤ًٌمطم٦م، حيًـ اًمذي يم٤مًم٤ًٌمح ًمٞمس ومٝمذا سم٤مًم٤ًٌمطم٦م،

 ًمف، اح٤مء همٚم٦ٌم ُمـ يٜمجق أنف فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م ٓ اًمذي اًم٥ًٌم شمٕم٤مـمك ٕنف ومٞمٗمٓمر: ذاك

 رُمْم٤من، هن٤مر ذم ذًمؽ يٕم٤مًم٩م أن يٜمٌٖمل ومال ضؾمف، أو ؾمٜمف يٕم٤مًم٩م اًمذي هذا يمذًمؽ
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 .اًمٚمٞمؾ إمم ذًمؽ ي١مضمؾ وإٟمم

 اًمٙمالم هذا ؾم٤مُمع يًٛمع ىمد يًٌح، اًمذي ىمْمٞم٦م قمغم يرد هؾ! ؿمٞمخٜم٤م :اًم٤ًمئؾ

 أم سمذاك يٚمحؼ ومٝمؾ ومٛمف، ذم يدظمؾ اح٤مء ُمـ رء ويٖمٚمٌف يٖمتًؾ اًمذي إذاً : ومٞم٘مقل

 ُمٗمؽمق؟ احلٙمؿ

 .أظمر اًمًٌٞمح سم٤مًمث٤مين يٚمحؼ: اًمِمٞمخ

 .واطمد يمؾ يًتٓمٞمٕمف ممٙمـ هذا ٕن :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 .أؾمت٤مذ ي٤م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: ُمداظمٚم٦م

 ي٤مؿمٞمخ ُم٤مء، سمدون طمديثف أضمٝمزه شمٙمقن ممٙمـ اًم١ًمال، ٟمٗمس ذم :اًم٤ًمئؾ

 ؟....ُمٕمٜم٤مه

 .اجلقاب أظمذت: اًمِمٞمخ

 اح٤مء؟ شمِمٗمط شمٙمقن اًمقىم٧م سمٜمٗمس ؿمٗم٤مـم٦م قمالج، ذم :اًم٤ًمئؾ

 أن ُمـ اـمٛمئٜم٤من ذم ضؾمف أو ؾمٜمف اعمٕم٤مًم٩م يٙمقن أن ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اعمٝمؿ: اًمِمٞمخ

 وؾمٞمٚم٦م ذيمرت آن وأن٧م اًمقؾمٞمٚم٦م، ذيمر وم٠مظمقك اًمقؾمٞمٚم٦م هل ُم٤م أُم٤م اح٤مء، يٖمٚمٌف

 همػمه؟ اجلقف، إمم وؾمٌ٘مف اح٤مء همٚم٦ٌم قمدم وٛمـ اعمٝمؿ اًمِمٗمط وهق أظمرى

 ( 11 :11: 41/ 519/ واًمٜمقر اهلدى)

 افدواء حبقب وهؾ! ُيػطر؟ هؾ اجلامدات مـ صقئاً  أـؾ مـ

 ادػطرات؟ مـ

 طمٙمؿ ُم٤م -ُمثالً – يم٤مًمقرىم٦م اعمٓمٕمقُم٤مت همػم ُمـ ؿمٞمئ٤مً  أيمؾ رضمؾ :مداخؾة

 صٞم٤مُمف؟
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 أيمؾ عمـ يٙمقن أن سمد ومال وىمٕم٧م ُم٤م وم٢مذا أتّمقره٤م، ٓ اًم٘مْمٞم٦م هذه أن٤م: اًمِمٞمخ

 هدف ًمف اًمقرق، شم٠ميمؾ طمٞمٜمم اح٤مقمز شمّمٜمع يمم يّمٜمع ويٙمقن هدف، ًمف يٙمقن اًمقرق،

 .آظمر رء أيَّ  أيمؾ ًمق يمم أنف وهل ذًمؽ، ذم ؿمؽ ومال يٕمٜمل،

 يم٤معمٓمٕمقُم٤مت؟ يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 اًمرأس؟ ٕل -ُمثالً – يم٤مإلؾمؼميـ احلٙمؿ، ٟمٗمس اًمدواء حل٦ٌم ؿمٞمخٜم٤م، ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

 سَمَٚمٕمٝم٤م؟ شم٘مّمد: اًمِمٞمخ

 .سمٚمٕمٝم٤م: ُمداظمٚم٦م

 .احلٙمؿ ٟمٗمس: اًمِمٞمخ

 . ( :.42 :42/  49/    واًمٜمقر اهلدى)

 مػطر؟ ؾفق اجلقف يف دخؾ ما ـؾ أكف ادػطرات ضابط هؾ

 يدظمؾ ٓ أن: ي٘مقًمقن ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م ًمف، واعمٗمٓمرات اًمّم٤مئؿ ُم٠ًمخ٦م ذم :اًم٤ًمئؾ

 صحٞمح؟ اًم٘مٞمد هذا ومٝمؾ رء، ضمقومف

 . ٓ: اًمِمٞمخ

 .واًمنماب اًمٓمٕم٤مم إٟمم سمّمحٞمح، ًمٞمس :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .واًمًٜم٦م اًم٘مرآن سمٜمص :اًم٤ًمئؾ

 ُم٤م» اًمقوقء، ٟم٘مض ُم٠ًمخ٦م ذم اخلروج، هق اًمدظمقل قمٙمس يم٘مقهلؿ، هذا: اًمِمٞمخ

 اًمتٕمٛمٞمؿ هذا اًمًٌٞمٚملم، ُمـ ظمرج ُم٤م أجْم٤ًم، ًمف أصؾ ٓ اًمتٕمٌػم هذا شاًمًٌٞمٚملم ُمـ ظمرج

 .ذًمؽ وٟمحق.. واًمقدي واعمذي واًمٖم٤مئط اًمٌقل إٓ يٜم٘مض ُم٤م يقضمد ٓ ًمف، أصؾ ٓ



 669 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُم٤م يٗمٓمر وُم٤م ٓ يٗمٓمر

ح -اهلل رمحف- ُم٤مًمؽ يم٤مإلُم٤مم اًمُ٘مداُمك اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض  اًم٘م٤مقمدة هذه سمْمد َسّ

 ُم٤م اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة يِمٛمٚمف هذا دودة، ُمٜمف ظمرج أو طمّمقةٌ  ُمٜمف ظمرج ًمق: ىم٤مل اًمٕم٤مُم٦م،

 ظمرضم٧م سم٤مًمذي ٟمٕمٛمؾ ُم٤مذا دًمٞمؾ، قمٜمدٟم٤م ًمٞمس يٜم٘مض ٓ: ي٘مقل هق اًمًٌٞمٚملم، ُمـ ظمرج

 .دودة ُمٜمف

 ذم يٕمٞمش اًمذي إمحر سم٤مًمدود ُمٌتٚمقن ٟم٤مس اًمٌالد سمٕمض ذم يم٤من اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه

 ..ٟمزل وىمد إٓ يِمٕمر ٓ سمٕمْمٝمؿ ودمد إُمٕم٤مء،

 .ٟمًٛمع ٟمٕمد ل إؿمٞم٤مء، هذه ظَمٗم٧َّم يم٠منف اٟمتنمت إدوي٦م يٕمٜمل يم٠منف سمس

 ذم ىم٤مل ط اًمرؾمقل ومٞمٝم٤م، أقمٛمؾ ؿمق ـمٞم٥م، ظمرضم٧م، اًمدودة هذه ُمثؾ: اعمٝمؿ

ـّ  ومال»: اًمّمحٞمح احلدي٨م وَم  .شرحي٤مً  جيد أو صقشم٤ًم، يًٛمع طمتك َيٜمٍَْمِ

 .اًمٕمٛمقم هذا ُمثؾ اًمٕمٛمقم هذا اًمٜمقاىمض، ذم داظمالً  ًمٞمس هذا ظمالص،

 (  11: 57: 62/ 519/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادػطرات؟ مـ احلؾؼ يف أثرها يقجد افتل افؼطرة هؾ

: ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ اعمٗمٓمرات، قمـ ٟمتحدث ٟمحـ يٕمٜمل سم٤مزم ذم ظمٓمر أن٤م: مداخؾة

سم٤ًم، وٓ ـمٕم٤مُم٤مً  يًٛمك ٓ هذا طمٚم٘مف ذم وضمد طمٚم٘مف، ذم وجيد اًم٘مٓمرة يْمع اًمذي  ذا

سُمقا  َويُمُٚمقا  ﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز ورسمٜم٤م  .﴾...طَمتَّك َواْذَ

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 (  11: 59: 58/ 519/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 رمضان، هنار يف حؾؼف يف دم بطعؿ افصائؿ أحس إذا احلؽؿ

  مػطر؟ افؼلء وهؾ

 ٓ وًمٙمـ رُمْم٤من هن٤مر ذم طمٚم٘مف ذم َدمٍ  سمٓمٕمؿ اًمّم٤مئؿ أطمس إذا: إول اًم١ًمال

 صحٞمح؟ صٞم٤مُمف ومٝمؾ اًمدم هذا: أي َُمٜمْٕمف قمغم ي٘مدر وٓ اعمٙم٤من يدري

 .ًمثتف ُمـ أو ومٛمف ُمـ ظمرج اًمذي اًمدم سمٚمع أنف يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ يم٠من: اًمِمٞمخ

 إمم دظمؾ ُم٤م هق إٟمم واعمنمب اح٠ميمؾ طمٞم٨م ُمـ ُيَٗمٓمِّر ومٞمم اًم٘م٤مقمدة أن :واجلقاب

 رء ضمقومف إمم وسم٤مًمت٤مزم ومٛمف، إمم دظمؾ أنف قمٚمٞمف َيّْمُدق ٓ وهذا اخل٤مرج، ُمـ اجلقف

ه سم٤مب ُمـ وًمٙمـ يٗمٓمر، ومال اخل٤مرج ُمـ  ُمـ ظمرج اًمذي اًمدم هذا َيْٚمٗمظ أن قمٚمٞمف اًمتَّٜمَزُّ

ٌْٚمْٕمف وأَّٓ  يٚمٗمٔمف أن ومٛمف، ضمقاٟم٥م ُمـ ضم٤مٟم٥م  .ؾمٌٞمالً  ذًمؽ إمم اؾمتٓم٤مع ُم٤م َي

 ذًمؽ: أىمقل وم٠من٤م يًتٓمع ل أنف اًم١ًمال هذا ـَملِّ  ذم ضم٤مء ُم٤م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم زم سمد وٓ

 قمٚمٞمٝم٤م ضمريٜم٤م اًمتل واًمت٘م٤مًمٞمد اًمٕم٤مدات إمم يٕمقد إُمر أن إٓ وُٕمث٤مًمف، ًمف ُمًتٓم٤مع

د سم٤معمدٟمٞم٦م، أو سم٤محلْم٤مرة اًمٞمقم يًٛمك سمم يتٕمٚمؼ ُمٜمٝم٤م وىمًؿ  أن إمم اًمٙمالم هبذا ُأَُمٝمِّ

 وهمٚمٌف يّمكم ىم٤مم إذا يم٤من -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل رض- هريرة أبق وُمٜمٝمؿ اًمًٚمػ سمٕمض

 ٟمزقمؿ ٕنٜم٤م ح٤مذا؟ هذا، ٟمٗمٕمؾ ٓ اًمٞمقم ًمٙمٜمٜم٤م اعمخرج هق وهذا صمقسمف، ذم سَمَّمؼ سُمَّم٤مق

 يدظمؾ وأن اإلٟم٤ًمن يٌتٚمع أن هق إيمؼم اًم٘مذارة ًمٙمـ ىمذارة، هذه وأن ُمتٛمدٟمقن، أنٜم٤م

 اجلٞمؾ يؽمسمك اًمتل اًمؽمسمٞم٦م وًمٙمٜمٝم٤م اًمٕم٤مدة، ًمٙمٜمٝم٤م أيمؼم، ىمذارة ومٝمذه ُمٜمف يت٘مذر ُم٤م ضمقومف

: يٕمٜمل اًمٖمرسمٞم٦م، إنتٙم٦م قمغم: أقمجٛمٞم٦م سمٚمٗمٔم٦م ٟمًٛمٞمف أن يٛمٙمـ ُم٤م قمغم اًمٞمقم احل٤مض

َٓل قمغم  .اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م ذم ًمف ـمٕمؿ وٓ ًمف وضمف ٓ اًمذي اًمدِّ

 خيت٤مر أطمدمه٤م ُمـ ًمف سمد وٓ ذيـ سملم وىمع ُم٤م إذا دائمً  ديٜمف ذم اعمتٗم٘مف وم٤معمًٚمؿ 

ً، َأىَمّٚمٝمم  ىمٚمٞمؾ سمٕمد صمؿ ُمٜمٝم٤م، ـمرف ذم ويٌّمؼ..ورىم٦م وخيرج يده يٛمد ذاً  وم٠مىمٚمٝمم ذا

 إذا اًمًالم قمٚمٞمف يم٤من وم٘مد اعمٜمل، ذم اًمٜمٓمٗم٦م ذم ط اًمٜمٌل يٗمٕمؾ يم٤من يمم ومريم٤مً  َيْٗمِريمٝم٤م

 سم٤مًمثقب وإذا ومريم٤ًم، وَمَريمف ي٤مسم٤ًمً  يم٤من وإن يمِمٓم٤ًم، يمِمٓمف رـم٤ٌمً  يم٤من إن صمقسمف ذم َُمٜمِٞمَّف رأى
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 ظُمٚمِؼ ىمد هق يم٤من وإن وومٓمرًة، ـمٌٞمٕم٦مً  اإلٟم٤ًمن يًت٘مذره اًمذي اح٤مء ذًمؽ ُيِّمٌف ل يم٠منف

 .اًمٜمٓمٗم٦م هذه ُمـ

 أن اًم٤ًمسمؼ اًمٙمالم قمغم قمٓمٗم٤مً  وًمٙمـ ومٞمف، رء ٓ اًمّمٞم٤مم أن: اًم٘مقل ظمالص٦م

 .اًمداظمؾ ُمـ ظمرج مم٤م وًمٞمس اخل٤مرج ُمـ دظمؾ مم٤م يٙمقن اإلومٓم٤مر

 عمـ أو ًمف ي٘مع ىمد ٕنف ُمٜمف: ُمٕمروم٦م قمغم يٙمقن أن ص٤مئؿ ًمٙمؾ سمد ٓ شمٗمّمٞمؾ هٜم٤م

 ومٝمذا آظمر، ؾم٥ٌم ٕي أو ًمُِتْخَٛم٦م أو عمرض اإلٟم٤ًمن ي٘ملء ىمد.. اًم٘ملء وهق سمف، يٚمقذ

غ وٓ ُمؼمر وٓ ُيَٗمٓمِّر، ٓ اًم٘ملء  أو اًمٗمؿ ُمؾء اًم٘ملء هذا يٙمقن أن سملم ًمٚمتٗمّمٞمؾ ُمًقِّ

 ُمـ أىمؾ أو اًمٗمؿ ُمؾء يم٤من ؾمقاء يٗمٓمر ٓ اًم٘ملء.. ُيَٗمٓمِّر ٓ ذًمؽ يمؾ.. ذًمؽ دون

 ؾمٌؼ، ُم٤م قمٙمس احلٙمؿ وهٜم٤م آؾمتٗمراغ، يت٘مّمد أن وهق: آؾمت٘م٤مء ُيَٗمٓمِّر إٟمم ذًمؽ،

 .ذًمؽ دون أو اًمٗمؿ ُمؾء يم٤من.. يمثػماً  يم٤من أو ىمٚمٞمالً  يم٤من ؾمقاء اإلومٓم٤مر هٜم٤م احلٙمؿ

 ومال اًم٘ملء همٚمٌف ومم سم٤مظمتٞم٤مره، هق يًتجٚمٌف أن أو اًم٘ملء يٖمٚمٌف أن سملم اًمٗمرق: إذاً  

 .يٗمٓمره اًمذي ومٝمق ًمف، ُمٜمف واًمت٘مّمد سم٤مٓؾمت٘م٤مء هق ـمٚمٌف وُم٤م ومٞمف، رء

 ( 11 :41: 58/   296/  واًمٜمقر اهلدى) 

 مػطر؟ هق هؾ احلديثة بأٓت افداخع افػحص

ٌَؾ ُمـ اًمداظمكم اًمٗمحص :مداخؾة  وهؾ ُيَٗمٓمِّر، هؾ احلديث٦م، سم٤مٔٓت ـمٌٞم٥م ىِم

 ـمٝم٤مرة؟ مح٤مم إمم حيت٤مج

 إيش؟ إمم: اًمِمٞمخ

 ..اًمداظمكم اًمٗمحص: ُمداظمٚم٦م

 إيش؟ إمم إظمػمة اجلٛمٚم٦م ٓ ٓ: اًمِمٞمخ

 .مح٤مم.. ـمٝم٤مرة مح٤مم: ُمداظمٚم٦م

 يٕمٜمل؟ ؿمق: اًمِمٞمخ
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 .ـمٝم٤مرة مح٤مم: ُمداظمٚم٦م

 اًمذي اعمٞمؾ ُمثؾ قمالج، ُمٕمٝم٤م ًمٞمس اعمذيمقرة سم٤مٕضمٝمزة اًمٗمحص يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 .مح٤مم إمم حيت٤مج ٓ وسم٤مًمت٤مزم ُيَٗمٓمِّر، ٓ ومٝمذا اًمقريد، وذم اًمٗمؿ ذم يدظمٚمقه

 ( 11 :51: 39/   295/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افصقام؟ يػسد هؾ واإلؾطار افصقام إمتام بغ افسدد

 شمٙمٛمؾ سم٠من ُمؽمددة هل أن ًمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م، ىمْم٤مء صٞم٤مم سمٜمٞم٦م سم٤مشم٧م إظم٧م :مداخؾة

 .اًمٞمقم هذا

 ح٤مذا؟: اًمِمٞمخ

 .ًمٌمء ًمٞمس: ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمٝم٤م؟ ح٤م ىمْم٤مء شمّمقم هل: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

رت؟! ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ حَّ ًَ  وشَم

 !ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 هل٤م؟ قمرض اًمذي سم٤مًمؽمدد، شمٕمٜمل وُم٤مذا: اًمِمٞمخ

 هذا ُأيْمِٛمؾ هؾ أنف سم٤مًمٜمٞم٦م، ُمؽمددة أن٤م أن: يٕمٜمل ًمٌمء ٓ: شم٘مقل: يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .اًمٞمقم هذا ُأوْمٓمِر أو اًمّمٞم٤مم

 شمٗمٓمر؟ أو اًمّمٞم٤مم قمغم سم٤معمث٤مسمرة ُمؽمددة اًمٜمِّٞم٦م، ذم ُمؽمددة ًمٞمس: ُمٕمٜم٤مه٤م ٓ،: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .ُمٜمٝم٤م ُيْٗمٝمؿ هذا: اًمِمٞمخ

 .هٙمذا شم٘مقل هل ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمِٞمِّتٝم٤م ذم ُمؽمددة ًمٞم٧ًم: يٕمٜمل: اًمِمٞمخ
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 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .صحٞمًح٤م يم٤من وؾمحقره٤م صحٞمح٦ًم، يم٤مٟم٧م ٟمٞمتٝم٤م: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

م: ي٘مقل اًمذي ُمثؾ أن: اًمِمٞمخ  أم ص٤مئٛم٦م شمٔمؾ هؾ أظمرى، وشم١مظمر رضمالً  شُمَ٘مدِّ

 هٙمذا؟ شمٗمٓمر؟

 .هٙمذا ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 جيقز شمٕمٜمل هق هؾ.. اًم١ًمال هق ومم شمردًدا، قمٜمده٤م أن ومٝمٛمٜم٤م أن ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

د هذا أن: شمٕمٜمل أم.. ٓ أم شمٗمٓمر أن هل٤م دُّ  شمٕمٜمل ُم٤مذا ٓ؟ أم صقُمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م يٗمًد اًمؽَمَ

 سم٤مًم١ًمال؟

 .ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك يٕمٜمل، آصمٜمتلم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أطمًٜم٧م: ُمداظمٚم٦م

ده٤م أُم٤م: سم٤مرك وومٞمؽ: اًمِمٞمخ د ٓ ومذًمؽ اًمّمٞم٤مم، ذم متيض أم شمٗمٓمر هؾ شَمَردُّ ًِ  ُيْٗم

 ..صقُمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م

 (  11 :58: 54/ 118/ واًمٜمقر اهلدى) 

  افطعام ؽر مـ اجلقف إػ يشء دخقل

 ذم طم٤مط واطمد يم٠من يٕمٜمل ـمٕم٤مم همػم ُمـ اجلقف إمم رء دظمقل طمٙمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

  سمٚمٕم٦م؟ وراح ُمًمرة ومٛمف

  ىمّمدًا؟ سم٤مًمٕمف: اًمِمٞمخ

 ! ـمٌٕم٤مً  ىمّمد سمدون ٓ، :اًم٤ًمئؾ

  يمٞمػ؟ ه٤مه: اًمِمٞمخ

 . سَمْٚمَٕم٦م ىمّمد ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

ؿ اح٤مء، وإٓ هق شُمرى ي٤م ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ   ًمف؟ أطمغم أهيُّ
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 . ًمف أطمغم اح٤مء :اًم٤ًمئؾ

 ! يٗمٓمر؟ أنٗمف، رهمؿ اح٤مء ذب إذا ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 . ٓ :اًم٤ًمئؾ

 . سمٗمٛمف ُمًٛمرشمف اًمكم اعمًمر أومم سم٤مب ومٛمـ: اًمِمٞمخ

 ( 11 :15: 19/   425/  واًمٜمقر اهلدى) 

 يػطر؟ هؾ افصائؿ اشتـشاق حال فؾػؿ إكػ مـ ماء كزل إذا

  أجْم٤مً  سم٤مًمٜمص وصم٧ٌم: اهلل رمحف اإلؾمالم ؿمٞمخ ىمقل ذم رأجٙمؿ ُم٤م ؿمٞمخٜم٤م: مداخؾة

 شمٙمقن أن إٓ آؾمتٜمِم٤مق ذم وسم٤مًمغ» : ًمف ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن صؼمة سمـ ًم٘مٞمط طمدي٨م ُمـ

 اًمٕمٚممء؟ مج٤مهػم ىمقل وهق اًمّم٤مئؿ ُيٗمٓمِّر إنػ ُمـ اح٤مء إٟمزال أن قمغم ومدل شص٤مئمً 

 .ُمتٕمٛمداً  يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 (  11: 38 :31/ 241/واًمٜمقر اهلدى) 



 روضاُ ٌّار يف اجلىاع





 617 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ٤مر رُمْم٤مناجلمع ذم هن

 افستقب ظذ رمضان هنار يف اجلامع ـػارة

 ص٤مئؿ وأن٤م اُمرأتك قمغم وىمٕم٧م اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل رضمال أن»: هريرة أبك طمدي٨م

 شمّمقم أن شمًتٓمٞمع ومٝمؾ: ىم٤مل ،ٓ: ىم٤مل شمٕمت٘مٝم٤م؟ رىم٦ٌم دمد هؾ ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل

 ومًٙم٧م ،ٓ: ىم٤مل ُمًٙمٞمٜم٤م؟ ؾمتلم إـمٕم٤مم دمد هؾ: ىم٤مل ،ٓ: ىم٤مل ُمتت٤مسمٕملم؟ ؿمٝمريـ

 ،سمف شمّمدق هذا ظمذ اًم٤ًمئؾ أجـ: وم٘م٤مل متر سمٕمرق ط اًمٜمٌك أتك ذًمؽ قمغم ٟمحـ ومٌٞمٜمم

 أوم٘مر ـ احلرشملم يريد ـ ٓسمتٞمٝم٤م سملم ُم٤م اهلل ومق اهلل؟ رؾمقل ي٤م ُمٜمك أوم٘مر قمغم: اًمرضمؾ وم٘م٤مل

 ش.أهٚمؽ أـمٕمٛمف: ىم٤مل صمؿ ،أنٞم٤مسمف سمدت طمتك ط اًمٜمٌك ومْمحؽ ،سمٞمتك أهؾ ُمـ

 أنف إٓ ٟمحقه سمف ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ ش3/692/68» شاعمقـم٠م» رم ُم٤مًمؽ ورواه. صحٞمح

 يٙمٗمر أن ط اهلل رؾمقل وم٠مُمره»: وىم٤مل ،اًمقىم٤مع يذيمر ول. شرُمْم٤من رم أومٓمر»: ىم٤مل

 ٓ اًمتخٞمػم قمغم هٙمذا. شُمًٙمٞمٜم٤م ؾمتلم إـمٕم٤مم أو ُمتت٤مسمٕملم ؿمٝمريـ صٞم٤مم أو رىم٦ٌم سمٕمتؼ

 واًمدارُمك ش6196» داود وأبق ُمًٚمؿ أظمرضمف ُم٤مًمؽ ـمريؼ وُمـ. اًمؽمشمٞم٥م

 قمـ ضمري٩م اسمـ رواه وهٙمذا ش.6/432» وأمحد واًمٌٞمٝم٘مك واًمدارىمٓمٜمك واًمٓمح٤موى

 رواي٦م قم٘م٥م اًمدارىمٓمٜمك وىم٤مل. وهمػممه٤م واًمٌٞمٝم٘مك ُمًٚمؿ أظمرضمف. سمف ؿمٝم٤مب اسمـ

 وأبق ،سمٙمر أبك سمـ اهلل وقمٌد ضمري٩م واسمـ إنّم٤مرى ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك شم٤مسمٕمف»: ُم٤مًمؽ

 وؿمٌؾ ،قمٞم٤مض سمـ ويزيد ،اعمخزوُمك قمثمن سمـ وقمٛمر ،ؾمٚمٞممن سمـ وومٚمٞمح ،أويس

 سمـ ٟمٕمٞمؿ رواي٦م ُمـ قمٞمٞمٜم٦م واسمـ ،قمٜمف اًمٕمزيز قمٌد سمـ أؿمٝم٥م رواي٦م ُمـ ؾمٕمد اسمـ واًمٚمٞم٨م

 إٓ زي٤مد أبك سمـ اهلل وقمٌٞمد ،قمٜمف ُمٓمر سمـ قممر رواي٦م ُمـ ؾمٕمد سمـ وإسمراهٞمؿ ،قمٜمف مح٤مد

 قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ محٞمد قمـ اًمزهرى قمـ رووه ه١مٓء يمؾ ،اًمزهرى قمـ أرؾمٚمف أنف

 قمـ ومرووه ،قمددا ُمٜمٝمؿ أيمثر وظم٤مًمٗمٝمؿ. رُمْم٤من رم أومٓمر رضمال أن:  هريرة أبك

 يٙمٗمر أن أُمره ط اًمٜمٌك وأن ،سمجمع يم٤من اًمرضمؾ ذًمؽ إومٓم٤مر أن اإلؾمٜم٤مد هبذا اًمزهرى

 ُمٜمٝمؿ. ُمًٙمٞمٜم٤م ؾمتلم وم٢مـمٕم٤مم يًتٓمع ل وم٢من ،ؿمٝمريـ ومّمٞم٤مم جيد ل وم٢من ،رىم٦ٌم سمٕمتؼ

، قمتٞمؼ أبك سمـ وحمٛمد، أُمٞم٦م سمـ قمٞمؾوإؾمم ،قمٛمر سمـ اهلل وقمٌٞمد ،ُم٤مًمؽ سمـ قمراك

 سمـ وؾمٗمٞم٤من ،اعمٕمتٛمر سمـ وُمٜمّمقر ،محزة أبك سمـ وؿمٕمٞم٥م ،وُمٕمٛمر ،قم٘م٦ٌم سمـ وُمقؾمك

 سمـ وحمٛمد ،قمٞمًك سمـ اهلل وقمٌد ،ؾمٕمد سمـ واًمٚمٞم٨م ،ؾمٕمد سمـ وإسمراهٞمؿ ،قمٞمٞمٜم٦م



 618 اجلمع ذم هن٤مر رُمْم٤من   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وحمٛمد ،إظمي أبك سمـ وص٤مًمح ،أرـم٤مة سمـ وطمج٤مج ،راؿمد سمـ واًمٜمٕممن ،إؾمح٤مق

، قم٘مٞمؾ سمـ وه٤ٌمر، اًمٕمقص حيٞمك سمـ وإؾمح٤مق ،قمٛمر سمـ اجل٤ٌمر وقمٌد ،طمٗمّم٦م أبك سمـ

 سمـ واًمقًمٞمد ،ءاًمً٘م٤م وسمحر ،ص٤مًمح سمـ وزُمٕم٦م ،اًمرمحـ قمٌد سمـ وىمرة ،صمقسم٤من سمـ وصم٤مسم٧م

 .وهمػمهؿ ،ُمريؿ أبك سمـ وٟمقح ،ظم٤مًمد سمـ وؿمٕمٞم٥م ،حمٛمد

 وأن ،اًمؽمشمٞم٥م قمغم اًمرواي٦م أن قمغم اشمٗم٘مقا  ؿمخّم٤م صمالصملم ُمـ أيمثر ومٝم١مٓء: ىمٚم٧م 

 ،قمٚمؿ زي٤مدة ُمٕمٝمؿ وٕن ،قمددا أيمثر ٕهنؿ أرضمح ومروايتٝمؿ ،سم٤مجلمع يم٤من اإلومٓم٤مر

 ش.5/354» شاًمٗمتح» وم٤مٟمٔمر أظمرى ُمرضمح٤مت وصمٛم٦م. يٕمٚمؿ ل ُمـ قمغم طمج٦م قمٚمؿ وُمـ

 وم٘مد. ؾمٕمد سمـ هِم٤مم وهق ،آظمر رضمال ؿمخّم٤م ثالصملماًم إمم ٟمْمؿ أن ويٛمٙمـ: ىمٚم٧م

 قمـ»: وم٘م٤مل إؾمٜم٤مده رم ظم٤مًمػ أنف إٓ قمٜمف اجلمهػم رواي٦م ُمثؾ اًمزهرى قمـ أجْم٤م رواه

 .شاهلل واؾمتٖمٗمر يقُم٤م وصؿ»: آظمره رم وزاد. شسمف هريرة أبك قمـ ؾمٚمٛم٦م أبك قمـ اًمزهرى

 [(939) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 امعباجل اإلؾطار ـػارة يف افستقب

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 واًمتخٞمػم اًمؽمشمٞم٥م قمغم يدل ُم٤م اًمرواي٤مت ذم وىمع وىمد: اًمِمقيم٤مين ىم٤مل: »ىمقًمف 

 ش.اًمزي٤مدة وُمٕمٝمؿ أيمثر اًمؽمشمٞم٥م رووا واًمذيـ سم٤مجلمع اإلومٓم٤مر يمٗم٤مرة ذم يٕمٜمل

 ذيمره ُم٤م إطمداه٤م ؾمت٦م ُمرضمح٤مت اًمؽمشمٞم٥م ًمرواي٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمر ىمد: ىمٚم٧م

/  1ش اًمًٜمـ هتذي٥م» ذم ومراضمٕمٝم٤م أرضمحٞمتٝم٤م ذم يِمؽ ٓ قمٚمٞمٝم٤م وىمػ وُمـ اًمِمقيم٤مين

629 – 676.   

 ([424) ص املنة متام] 



 619 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اجلمع ذم هن٤مر رُمْم٤من

 ـاكت إذا اجلامع يف ادرأة ظذ افؽػارة تؽقن هؾ

 فقؿقظف؟ افباظث هل

ة ىم٤مُم٧م إذا ي٘مقل: شمال  طمتك رُمْم٤من هن٤مر ذم إًمٞمف واًمت٘مرب زوضمٝم٤م سم٢مهمراء اعمرأ

  ؟اًمٙمٗم٤مرة قمٚمٞمٝم٤م ومٝمؾ ذًمؽ ذم اًم٥ًٌم هل ومٙم٤مٟم٧م ضم٤مُمٕمٝم٤م

 !؟اًمٗم٤مرس َُمـ اًمٗمرس، ٕنف اًمٙمٗم٤مرة، قمٚمٞمف إٟمم اًمٙمٗم٤مرة، قمٚمٞمف إٟمم ٓ، :اجلقاب

 . ( :..:..7/ 31/ واًمٜمقر اهلدى) 

 أـثر يؾزمف ؾفؾ رمضان، هنار يف ٓمرأتف افرجؾ مجاع َتَؽّرر إذا

  واحدة؟ ـػارة مـ

 ُمـ أيمثر يٚمزُمف ومٝمؾ رُمْم٤من، هن٤مر ذم ُٓمرأتف اًمرضمؾ مج٤مع شَمَٙمّرر إذا ي٘مقل: شمال

 ؟واطمدة يمٗم٤مرة

 .إج٤مم ومٌٕمدد أج٤مم ذم أُم٤م واطمدة، ومٙمٗم٤مرة واطمد يقم ذم ذًمؽ شمٙمرر إذا :اجلقاب

 . (:..9 :.4/ 39/ واًمٜمقر اهلدى)

 افؽػارة؟ تؽرار يستؾزم هؾ رمضان يف اجلامع تؽرار

 شمٙمرار؟ يًتٚمزم هؾ رُمْم٤من ؿمٝمر ذم اجلمع شمٙمرار :مداخؾة

 يمٞمػ؟ يمٞمػ،: اًمِمٞمخ

 اًمٙمٗم٤مرة؟ شمٙمرار يًتٚمزم هؾ هن٤مرًا، رُمْم٤من ؿمٝمر ذم اجلمع شمٙمرار: ُمداظمٚم٦م

 .إج٤مم سمتٙمرر شمٙمرر إذا: اًمِمٞمخ



 651 اجلمع ذم هن٤مر رُمْم٤من   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .ومال اًمقاطمد اًمٞمقم ذم شمٙمرر إذا أُم٤م: اًمِمٞمخ

 ( 11: 68: 14/   137/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11 :68: 62/   137/  واًمٜمقر اهلدى) 

ة مـ أـثر ادجامع  ظؾقف؟ ـػارة ـؿ رمضان، أيام مـ يقم يف مرَّ

 وآظمره؟ أوًمف ذم رُمْم٤من، أج٤مم ُمـ يقم ذم أهٚمف ضم٤مُمع رضمؾ :افسمال

 .واطمدة يمٗم٤مرة: اًمِمٞمخ

 (  11 :59: 35/ 659/ واًمٜمقر اهلدى) 

 دفقؾف؟ ما رمضان يف ادجامع حؼ يف افؼضاء

 وىمْم٤مء يمٗم٤مرة، سم٤مجلمع يٗمٓمر اًمذي قمغم اًم٘م٤مئؾ اًم٘مقل صح٦م ُمدي ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 دًمٞمٚمف؟ ومم اًم٘مْم٤مء صح وم٢من اًمٙمٗم٤مرة، احلدي٨م ُمـ وم٤معمٕمٚمقم يقم،

 قمٚمٞمف  أُمر سم٠منف اًمٕمً٘مالين طمجر اسمـ احل٤مومظ ي٘مقل رواي٤مت، هٜم٤مك: اجلقاب

 طمجر اسمـ ي٘مقل يمم اًمرواي٤مت هذه يقُم٤ًم، ي٘ميض أن سم٤مجلمع أومٓمر اًمذي اًمًالم اًمّمالة

 اًم٘مقل ُم٠مظمذ هق ومٝمذا ىمقة، ًمٚمحٙمؿ يٕمٓمل جمٛمققمٝم٤م ًمٙمـ وٕمػ، ُمٗمرداهت٤م ذم ٟمٗمًف

 .ُمٕمرووم٦م اًمٙمٗم٤مرة ًمٚمٙمٗم٤مرة سم٤مإلو٤موم٦م سم٤مجلمع، أومٓمر عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘مْم٤مء، سمقضمقب

 مل وفق اخلتاكغ إفتؼاء هق ادػطر اجلامع يف افعزة هؾ

 إكزال؟ حيدث

 اخلت٤من اًمت٘مك إذا هٜم٤م ومٕمٜمدٟم٤م اًمٖمًؾ، وضم٥م اخلت٤مٟم٤من اًمت٘مك إذا ؿمٞمخٜم٤م ي٤م: ُمداظمٚم٦م

  وم٠مومٓمر؟ ص٤مئؿ، وهق سم٤مخلت٤من



 653 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اجلمع ذم هن٤مر رُمْم٤من

 . أومٓمر ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

  ؿمٞمخٜم٤م؟ أجْم٤ًم، يٗمٓمر: ُمداظمٚم٦م

 .  ـمٌٕم٤مً : اًمِمٞمخ

ك أنف يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م  . مج٤مقم٤مً  ؾُمٛمِّ

  أن؟ اإلٟمزال هم٤ميتف ًمٞمس: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

  اإلٟمزال؟ ًمٞمس يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 . جي٤مُمع ول أنزل يٜمزل ول ضم٤مُمع وقمٙم٤ًًم، ـمرداً  ُم٠ًمخ٦م هذه: اًمِمٞمخ

 (  11 :62: 13/   661/  واًمٜمقر اهلدى)

 فف هؾ وزوجف هق افسػر برخصة رمضان هنار يف أؾطر مـ

 جيامعفا؟ أن

 ذم وضمٚمس ُم٤ًمومراً، يم٤من أو ُمريْم٤مً  يم٤من إٟم٤ًمن: ي٘مقل ي٠ًمل إظمقة أطمد: مداخؾة

  يمٗم٤مرة؟ قمٚمٞمف ومٝمؾ رُمْم٤من، هن٤مر ذم أهٚمف وأتك ذقمل سمٕمذر ُمٗمٓمر يٕمٜمل أهٚمف، وأتك سمٞمتف

  سم٤مهلؿ؟ ُم٤م وأهٚمف: اًمِمٞمخ

  ُمٕمف؟ ُم٤ًمومريـ يٙمقٟمقا  ىمد يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 . رء ومٞمٝم٤م يقضمد ٓ: اًمِمٞمخ

  رء؟ قمٚمٞمف ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 . ٓ: اًمِمٞمخ

 .. يم٤من إذا يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

  وإيمؾ؟ اجلمع سملم اًمٗمرق ُم٤م: اًمِمٞمخ



 656 اجلمع ذم هن٤مر رُمْم٤من   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 . أبداً  ومرق ومٞمف ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 أن ذايمريٜمٝم٤م، اًمٗم٘مٝم٤مء ىمْمٞم٦م ؿمٞمخل ي٤م ذهٜمل ذم ىم٤مئؿ يم٤من أن٤م يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 يم٤من ًمق طمتك اًمِمٝمر، حلرُم٦م سمؾ ًمٚمّمٞم٤مم ًمٞمس أنف ومرق ًمٚمّمٞم٤مم، ًمٞمس ًمٚمِمٝمر احلرُم٦م

 . اًمِمٝمر حلرُم٦م هذا، ًمف جيقز ٓ ُمٗمٓمر إٟم٤ًمن

– إٟم٤ًمن يم٤من إذا ومٞمم ي٘م٤مل اًمّمدد، هذا ذم ي٘م٤مل أفمـ ُم٤م اًمِمٝمر طمرُم٦م: اًمِمٞمخ

 .ُم٤ًمومراً  يم٤من أنف اقمت٤ٌمر قمغم إومٓم٤مره يت٤مسمع هؾ ُم٘مٞمًم، طَمّؾ  صمؿ ُم٤ًمومراً  يم٤من -ُمثالً 

 ينمب، أن ًمف جيقز ي٠ميمؾ، أن ًمف جيقز اعم٤ًمومر: شمٗمؽموٝم٤م أن٧م اًمتل اًمّمقرة أُم٤م 

 . أظمرى صقر هل٤م ٟم٤مطمٞم٦م شمٚمؽ سمحالًمف، يتٛمتع أن ُمـ يٛمٜمٕمف اًمذي ومم

 . ص٤مئٛم٦م اًمزوضم٦م يم٤مٟم٧م وًمق: ُمداظمٚم٦م

 ؾم٠مخُتُف؟ ح٤مذا جيقز، ُم٤م ٓ: اًمِمٞمخ

 يٕمٜمل وطُمْٙمُٛمٝم٤م، طمٞمٜمئذٍ  طُمْٙمُٛمف ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م اًمّمقرة هذه ـمٞم٥م، ٟمٕمؿ، أي: ُمداظمٚم٦م

  ًمٙمٚمٞمٝمم؟ احلٙمؿ ُم٤م

 . وَمٓمَّره٤م ٕنف قمٚمٞمف، طمرام -ـمٌٕم٤مً – طمٙمٛمف: اًمِمٞمخ

 .. ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ـمٞم٥م. ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .. خلّمقصف ُمش اًمّمقرة.. .:اًمِمٞمخ

 . وقمٚمٞمٝم٤م قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة ـمٞم٥م،: ُمداظمٚم٦م

 . هق خلّمقصف ًمٞمس: اًمِمٞمخ

 ... ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 إطم٤مدي٨م ذم ٟمالطمظ يمم اًمٙمٗم٤مرة هٜم٤م طمٞمٜمئذ هل، خلّمقصٝم٤م وإٟمم: اًمِمٞمخ

 .اًمزوج وهق ًمٚمٛمٗمٓمر سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِم٤مرع أوضمٌٝم٤م اًمّمحٞمح٦م



 651 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اجلمع ذم هن٤مر رُمْم٤من

.. .ُمٗمٓمراً  يم٤من وهٜم٤م ووَمٓمَّر، وم٠مومٓمر ص٤مئمً  يم٤من ومذاك خمتٚمٗم٦م، فم٤مهرةٌ  -ـمٌٕم٤مً - هٜم٤م 

 إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م خيتٚمػ؟ أم قمٚمٞمف أجْم٤مً  ويٜمًح٥م احلٙمؿ، ذاك يٌ٘مك ومٝمؾ ووَمٓمَّر،

 . دراؾم٦م قمٜمدي وُم٤م دراؾم٦م

 ... ؿمٞمخ ي٤م اًمٓمروملم سمرو٤م يٙمقن وىمد: ُمداظمٚم٦م

 .. يٕمٜمل أظمرى صقرة هذه: ُمداظمٚم٦م

 ( 11 :61: 62/   661/  واًمٜمقر اهلدى) 





 وٌسياٌا خطأ اإلفطار





 657 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اإلومٓم٤مر ظمٓم٠م وٟمًٞم٤مٟم٤م

 صقامف أثـاء خطلً  رشب مـ

 صٞم٤مُمف؟ طمٙمؿ ومم ظمٓم٠ًم، اح٤مء وذب يتٛمْمٛمض، وهق ص٤مئؿ إٟم٤ًمن: مداخؾة

 .وؾم٘م٤مه اهلل أـمٕمٛمف إٟمم اًمٕم٤مومٞم٦م، وومٞمف صحٞمح، صٞم٤مُمف: اًمِمٞمخ

  ؟[اًمٜم٤مد ذم هذا أخٞمس]: ُمداظمٚم٦م

نَا﴿: [واخلٓم٠م] اًمٜمًٞم٤من سملم يٕمٜمل اًمٗمرق وأجش قم٤مرف، أن٤م: اًمِمٞمخ اِخْذَىا ال َربَّ ًَ  ُت

 .[682:اًمٌ٘مرة] ﴾َأْخَطْيَىا َأوْ  َىِسونَا إِنْ 

 ( 11 :16 :15/ 163/واًمٜمقر اهلدى) 

 وافـػؾأ افػرض صقام يف كسقاًكا واجلامع وافؼب إـؾ

 هق ومم وٟم٤مومٚم٦م، ومرض ًمٚمّم٤مئؿ اعمتٕمٛمد ًمٖمػم وإيمؾ اًمنمب طمٙمؿ هق ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ؟اهلل أوم٤مديمؿ أومٞمدوٟم٤م ،واًمٜمٗمؾ اًمٗمرض احل٤مًمتلم وذم اًمٜمًٞم٤من طم٤مًم٦م ذم اجلمع طمٙمؿ

  ىم٤مل يمم وهل واًمٜمٗمؾ اًمٗمرض سملم ومٞمف ومرق ومال ٟم٤مؾمٞم٤مً  واًمنمب إيمؾ أُم٤م: اًمِمٞمخ

 .شوؾم٘م٤مه اهلل أـمٕمٛمف إٟمم:»واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اًمزوضملم ٕطمد سم٤مًمٜم٦ًٌم أتّمقره ،زوضملم سملم أتّمقره ٓ وم٠مُمر ٟم٤مؾمٞم٤مً  اجلمع أُم٤م 

 أنثك دون ذيمراً  أظمص ٓ وأن٤م ظمر،أ اًمزوج سم٤مل ُم٤م وًمٙمـ همٗمٚم٦م، ذم اعمٖمرىملم اًمٖم٤مومٚملم

 يٕمٜمل هم٤مومؾ يممن ظمروأ هم٤مومالً  يٙمقن ممٙمـ أطمدهؿ أىمقل وإٟمم ذيمر دون أنثك أو

 .أبداً  يتّمقر ٓ أُمر هذا مج٤مقم٤مً  شم٤ًموي همٗمٚم٦م ذم همٗمٚم٦م

 وم٢مذا وطمٞمٜمئذٍ  اًمزوضملم، أطمد ُمـ وىمع شم٤ًمؤًٓ  هٜم٤مك أتّمقر أن سمد ٓ: وًمذًمؽ 

َتٖمالً  يم٤من وأظمر ٟم٤مؾمٞم٤مً  يم٤من ومٕمالً  أطمدمه٤م أن اومؽموٜم٤م ًْ  طمٞمٜمذاك اًمٜم٤مد اًمٜمًٞم٤من هلذا ُُم

م أن ومٕمٚمٞمف اعمتذيمر أُم٤م ومج٤مقم٦م، وذسمف أيمٚمف سملم ومرق ٓ  .اًمٙمؼمى اًمٙمٗم٤مرة ُيَ٘مدِّ

 إظمػم؟ اًمٚمحٔم٦م ذم شمذيمر إذا :اًم٤ًمئؾ

 .اعمحٔمقر طمّمؾ وم٘مد اخلت٤من اخلت٤من ُمس إذا: اًمِمٞمخ

 ( 11 :58: 66/   412/  واًمٜمقر اهلدى) 





 الكضاء





 643 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًم٘مْم٤مء

 رمضان ؿضاء يف ادتابعة أو افتػريؼ جقاز

 رواه. ششم٤مسمع ؿم٤مء وإن ومرق ؿم٤مء إن»: رُمْم٤من ىمْم٤مء[ رم] ُمرومققم٤م قمٛمر اسمـ قمـ»

 .وٕمٞمػ . اًمدارىمٓمٜمك

 رم يّمح ٓ أنف اًم٘مقل وظمالص٦م [:اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م أورد أن سمٕمد اإلُم٤مم ىم٤مل]

 هريرة أبق ىم٤مل يمم إُمريـ ضمقاز وإىمرب ،ُمرومقع طمدي٨م اعمت٤مسمٕم٦م رم وٓ اًمتٗمريؼ

 .قمٜمف اهلل رى

 [(943) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 آشتطاظة حال افػقر ظذ رمضان ؿضاء وجقب

 ؿضاء ومـ [:اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال]

 :رمضان

 وىم٧م أي ذم ُمقؾمٕم٤م وضمقسم٤م جي٥م سمؾ اًمٗمقر قمغم جي٥م ٓ رُمْم٤من ىمْم٤مء: »ىمقًمف

 ش.اًمٙمٗم٤مرة ويمذًمؽ

ـْ  َُمْٖمِٗمَرةٍ  إمَِم  َوؾَم٤مِرقُمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمع يتٜم٤مرم هذا: ىمٚم٧م  [311: قمٛمران آل] ﴾َرسمُِّٙمؿْ  ُِم

 621/  2 طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق آؾمتٓم٤مقم٦م، طملم اًم٘مْم٤مء إمم اعم٤ٌمدرة وضمقب وم٤محلؼ

 .ذًمؽ يٕم٤مرض ُم٤م اًمًٜم٦م ذم يّمح وًمٞمس

 أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ صح وم٘مد: »سم٘مقًمف اًمقضمقب قمدم قمغم اعم١مًمػ اؾمتدٓل وأُم٤م

 قمٜمد شم٘مْمٞمف شمٙمـ ول وُمًٚمؿ أمحد رواه. ؿمٕم٤ٌمن ذم رُمْم٤من ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م شم٘ميض يم٤مٟم٧م

 ش.اًم٘مْم٤مء قمغم ىمدرهت٤م

 سمؾ ومقرا شم٘مْمٞمف أن شم٘مدر يم٤مٟم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ًمٞمس ٕنف سمّمقاب ومٚمٞمس

   :344 - 345/  1 ُمًٚمؿ قمٜمد احلدي٨م ًمٗمظ وم٢من ذًمؽ قمٙمس ومٞمف

 اًمِمٖمؾ ؿمٕم٤ٌمن ذم إٓ أىمْمٞمف أن أؾمتٓمٞمع ومم رُمْم٤من ُمـ اًمّمقم قمغم يٙمقن يم٤من»



 646 اًم٘مْم٤مء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ش.ط اهلل سمرؾمقل أو ط اهلل رؾمقل ُمـ

 اعمّمٜمػ ختري٩م أومهف ح٤م ظمالوم٤مش صحٞمحف» ذم أجْم٤م اًمٌخ٤مري أظمرضمف وهٙمذا

 ومم ط اهلل رؾمقل زُم٤من ذم ًمتٗمٓمر إطمداٟم٤م يم٤مٟم٧م إن: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م عمًٚمؿ رواي٦م وذم

 ش.ؿمٕم٤ٌمن ي٠ميت طمتك ط اهلل رؾمقل ُمع شم٘مْمٞمف أن قمغم شم٘مدر

 ىمٌؾ اًم٘مْم٤مء قمغم شم٘مدر وٓ شمًتٓمٞمع ٓ يم٤مٟم٧م أهن٤م ذم سيح سمروايتٞمف وم٤محلدي٨م

َرشْمُف، ح٤م اؾمتٓم٤مقم٧م ًمق سم٠مهن٤م إؿمٕم٤مر وومٞمف ؿمٕم٤ٌمن، ٦م ومٝمق أظمَّ  ؾمٌ٘مف، وُمـ اعم١مًمػ قمغم طُمجَّ

 إمم اعم٤ٌمدرة إيث٤مر ي٘متيض قم٤مئِم٦م صٜمٞمع وفم٤مهر: »اهلل رمحف اعمٜمػم سمـ اًمزيـ ىم٤مل وًمذًمؽ

 ًمف يٜمٌٖمل ٓ قمذر سمٖمػم يم٤من ُمـ سم٠من ومٞمِمٕمر اًمِمٖمؾ، ُمـ ُمٜمٕمٝم٤م ُم٤م ًمقٓ اًم٘مْم٤مء

 ش.اًمت٠مظمػم

 ُمـ اًمِمٖمؾ: »احلدي٨م ذم ىمقًمف أن سمٞمٜم٤م ىمد وهمػممه٤م واحل٤مومظ اًم٘مٞمؿ اسمـ أن واقمٚمؿ

 ُمـ سمؾ قم٤مئِم٦م يمالم ُمـ ًمٞمس احلدي٨م ذم ُمدرجش ط اهلل سمرؾمقل أو ط اهلل رؾمقل

 رواي٦م ذم حيٞمك ىمقل ذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ وُمـ ؾمٕمٞمد، سمـ حيٞمك وهق رواشمف أطمد يمالم

 ش.ط اًمٜمٌل ُمـ عمٙم٤مهن٤م ذًمؽ أن ومٔمٜمٜم٧م: »عمًٚمؿ

 ومم: »سم٘مقهل٤م سمؾ اعمدرج هبذا قمٚمٞمف ٟمًتدل ل ٕنٜم٤م ذيمرٟم٤م ومٞمم خيدج ٓ هذا وًمٙمـ

 وٓ اعمقوقع ذم هيٛمٜم٤م ٓ وهذا آؾمتٓم٤مقم٦م قمدم ًم٥ًٌم سمٞم٤من هق إٟمم واعمدرج...ش أؾمتٓمٞمع

 دًٓم٦م احلدي٨م وذم: »احلدي٨م ذح ظم٤ممت٦م ذم ىم٤مل طمٞم٨م احل٤مومظ قمغم هذا ظمٗمل يمٞمػ أدري

 سمٞمٜم٤مه يمم اًمزي٤مدة ٕن قمذر ًمٖمػم أو ًمٕمذر يم٤من ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤م رُمْم٤من ىمْم٤مء شم٠مظمػم ضمقاز قمغم

 .ومت٠مُمؾ. اًمٕمذر هق اؾمتٓم٤مقمتٝم٤م قمدم أن قمٚمٞمف ومخٗمل  !؟...شُمدرضم٦م

 ([421) ص املنة متام] 

 مػرؿاً  رمضان ؿضاء يؽقن أن جيقز هؾ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

: رُمْم٤من ىمْم٤مء ذم ًمف ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن قمٛمر اسمـ قمـ اًمدارىمٓمٜمل وروى: ىمقًمف 



 641 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًم٘مْم٤مء

 ش.شم٤مسمع ؿم٤مء وإن ومرق ؿم٤مء إن»

 اًمدارىمٓمٜمل قمٜمد وم٢مٟمف يّمح ل وًمٙمٜمف ًمٚمٜمزاع ىم٤مـمٕم٤م دًمٞمال ًمٙم٤من هذا صح ًمق: ىمٚم٧م

 همػم يًٜمده ل: »اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل صمؿ قمٜمف سمًٜمده سمنم سمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـ 655 ص

 ش.سمنم سمـ ؾمٗمٞم٤من

 اًمتل اًمرضم٤مل يمت٥م ُمـ رء ذم ذيمرا  ًمف أضمد ل وم٢مين اعمجٝمقًملم قمداد ذم وهق: ىمٚم٧م

 وأؿم٤مر 648/  5ش اًمًٜمـ» ذم اًمٌٞمٝم٘مل إؾمٜم٤مده سمتْمٕمٞمػ سح ًمذًمؽ ويم٠منف قمٜمدي

: ًمٚمدارىمٓمٜمل احلدي٨م قمزا  أن سمٕمد ىم٤مل طمٞم٨م 515/  2ش اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ًمتْمٕمٞمٗمف

 ش.أجْم٤م وٕمٞمػ وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م. ُمرؾمال قمٛمػم سمـ قمٌٞمد قمـ قمٓم٤مء ورواه: ىم٤مل»

 أطمدا قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م: وىم٤مل اجلقزي اسمـ احلدي٨م صحح وىمد: »اًمِمقيم٤مين ىمقل وأُم٤م

 ش.سمنم اسمـ ؾمٗمٞم٤من ذم ـمٕمـ

 أن يٛمٙمـ اًم٘مقل هذا ُمثؾ وم٢من احلدي٨م شمّمحٞمح ذم يٙمٗمل ٓ اًم٘مدر هذا: ىمٚم٧م

. سمنم اسمـ ؾمٗمٞم٤من وصمؼ أطمدا قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م: اعمٕم٤مرو٦م ؾمٌٞمؾ قمغم وٟم٘مقل جمٝمقل يمؾ ذم ي٘م٤مل

 رضم٤مًمف صم٘م٦م صمٌقت ومٞمٝم٤م يِمؽمط احلدي٨م صح٦م ٕن احلديثٞم٦م اًم٘مقاقمد إمم أىمرب وهذا

 رواشمف سمٕمض ذم وًمق اًمث٘م٦م شمٕمرف ٓ أو شمث٧ٌم ٓ أن ومٞمٙمٗمل وٕمٗمف وأُم٤م إئٛم٦م سمِمٝم٤مدة

 وىمد احلدي٨م هذا يّمح يمٞمػ: ٟم٘مقل صمؿ اًمًٜم٦م سمٕمٚمؿ اعمِمتٖمٚملم قمٜمد ُمٕمروف هق يمم

   !اًمٌٞمٝم٘مل؟ اإلُم٤مم وهق وٟم٘م٤مده احلدي٨م أئٛم٦م أطمد وٕمٗمف

 ٓ: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن هريرة أيب طمدي٨م وهق ُمٜمف أىمقى هق سمم ُمٕم٤مرض هق صمؿ 

 رُمْم٤من ُمـ صقم قمٚمٞمف يم٤من وُمـ رُمْم٤من طمتك ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمٜمّمػ سمٕمد صقم

 ش.ي٘مٓمٕمف وٓ ومٚمٞمنده

 قمٌد صمٜم٤م: هالل سمـ طم٤ٌمن ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف 651 ص اًمدارىمٓمٜمل أظمرضمف

. قمٜمف أبٞمف قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ اًمٕمالء صمٜم٤م: - صم٘م٦م وهق - اًم٘م٤مص إسمراهٞمؿ سمـ اًمرمحـ

 ش.احلدي٨م وٕمٞمػ إسمراهٞمؿ سمـ اًمرمحـ قمٌد: »اًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل

 اسمـ وصم٘مف وىمد شمرى يمم اًمدارىمٓمٜمل إؾمٜم٤مد ذم وصمؼ وىمد ومٞمف خمتٚمػ وهق: ىمٚم٧م
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 ُمـ واحلدي٨م ومٞمف خمتٚمػ ومٝمق: »اًم٘مٓم٤من اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ وهمػممه٤م واًمٌخ٤مري ُمٕملم

 ش.اًمٜم٘مل اجلقهر» ذم يممش طمًـ روايتف

 ش.طمًـ واحلدي٨م سمحج٦م وٕمٗمف ُمـ ي٠مت ول: »ىم٤مل أنف اًم٘مٓم٤من اسمـ قمـ احل٤مومظ وٟم٘مؾ

 هذا أنٙمر سم٠منف أبٞمف قمـ طم٤مشمؿ أيب اسمـ سح ىمد: ىمٚم٧م: »سم٘مقًمف احل٤مومظ شمٕم٘مٌف صمؿ

 ش.اًمرمحـ قمٌد قمغم سمٕمٞمٜمف احلدي٨م

 اًم٘مرآين وإُمر إجي٤مسم٤م وٓ ؾمٚم٤ٌم ٓ رء اًم٤ٌمب هذا ذم يّمح ٓ أنف» اًم٘مقل ومجٚم٦م: ىمٚم٧م

: ىم٤مل 623/  2 أجْم٤م طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق ًمٕمذر إٓ اعمت٤مسمٕم٦م وضمقب ي٘متيض سم٤معم٤ًمرقم٦م

ةٌ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ًم٘مقل ودمزيف ُمتٗمرىم٦م ومٞم٘مْمٞمٝم٤م يٗمٕمؾ ل وم٢من» ـْ  وَمِٕمدَّ  حيدد ول ﴾أظَُمرَ  َأج٤َّممٍ  ُِم

   ش.طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق سمخروضمف اًم٘مْم٤مء يٌٓمؾ وىمت٤م ذًمؽ ذم شمٕم٤ممم

 ([423) ص ادـة متام] 

 متعؿدا أؾطره دـ رمضان ؿضاء حؽؿ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 ًمف ينمع هؾ ُمتٕمٛمدا قم٤مُمدا أومٓمره ممـ رُمْم٤من ًم٘مْم٤مء اعم١مًمػ يتٕمرض ل: وم٤مئدة 

 ذم ىم٤مل وم٘مد شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ اظمتٞم٤مر وهق اًمث٤مين واًمٔم٤مهر ٓ؟ أم ىمْم٤مؤه

 ُمٜمف، شمّمح وٓ صالة وٓ صقُم٤م قمذر سمال ُمتٕمٛمد ي٘ميض ٓ: »24 صش آظمتٞم٤مرات»

 اًمٌخ٤مري ًمٕمدول وٕمٞمػ سم٤مًم٘مْم٤مء رُمْم٤من ذم اعمج٤مُمع أُمر ط اًمٜمٌل أن روي وُم٤م

 ش.قمٜمف وُمًٚمؿ

 وقمكم اخلٓم٤مب سمـ وقمٛمر اًمّمديؼ سمٙمر أبك قمـ رواه - و طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق

 .384 – 381/  2ش اعمحغم» ومراضمع هريرة وأيب ُمًٕمقد واسمـ ـم٤مًم٥م أيب سمـ

 سمٕمدول سم٤مًم٘مْم٤مء رُمْم٤من ذم اعمج٤مُمع أُمر طمدي٨م وٕمػ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ شمٕمٚمٞمؾ ًمٙمـ

 وهق قمٜمف اًمِمٞمخ٤من قمدل طمدي٨م ُمـ ومٙمؿ قمٜمدي سمٌمء ًمٞمس قمٜمف وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري

 وأطمده٤م طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل يمم ـمرىمف سمٛمجٛمقع صحٞمح صم٤مسم٧م أنف واحلؼ صحٞمح
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 - 64 صش اًمّمٞم٤مم» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ رؾم٤مًم٦م قمغم ٚمٞم٘ملشمٕم ذم سمٞمٜمتف يمٜم٧م يمم ُمرؾمؾ صحٞمح

 يٚمحؼ ومال يمٗم٤مرشمف مت٤مم ُمـ اعمج٤مُمع وم٘مْم٤مء 96 - 91/  5ش اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم صمؿ 67

 .ؾمٚمٞمم همػمه ذم اًمِمٞمخ يمالم ويٌ٘مك قمٛمدا اعمٗمٓمريـ ُمـ همػمه سمف

 ذًمؽ ذم يمالُمف ٟم٘مؾ يم٤من وىمد طمزم ٓسمـ شمٌٕم٤م أجْم٤م اعمّمٜمػ خمت٤مر ومٝمق اًمّمالة أُم٤م

 دًمٞمؾ وم٢من اًمّمقم ذم ُمثٚمف خيت٤مر أن يٚمزُمف ويم٤منش اجلٛمٕم٦م» ىمٌٞمؾش اًمّمالة» ذم ُمٚمخّم٤م

 سمره٤من: »ىم٤مل وم٘مد أجْم٤م طمزم اسمـ ُمذه٥م أنف ؾمٞمم وٓ اًمّمالة ذم ُمثٚمف ومٞمف اًم٘مْم٤مء قمدم

 ىمٌؾ ذيمرٟم٤م يمم ط اهلل رؾمقل قمـ صح ىمد اًم٘مئ شمٕمٛمد ذم اًم٘مْم٤مء وضمقب أن ذًمؽ

 اًم٘مْم٤مء سم٢مجي٤مب    ٟمص اًمقطء أو اًمنمب أو ًمأليمؾ سم٤مًمتٕمٛمد اًمّمقم وم٤ًمد ذم ي٠مت ول

 صٞم٤مم وم٢مجي٤مب اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ اعم٘مٞمؿ اًمّمحٞمح قمغم همػمه ٓ رُمْم٤من شمٕم٤ممم اومؽمض ٕنم

 اهلل يقضم٥م أن سملم ومرق وٓ سم٤مـمؾ ومٝمق سمف شمٕم٤ممم اهلل ي٠مذن ل ذع إجي٤مب ُمٜمف سمدٓ همػمه

 ذم وارد ٟمص سمٖمػم قمٜمف يٜمقب همػمه صقم إن: ىم٤مئؾ ومٞم٘مقل ُمًٛمك ؿمٝمر صقم شمٕم٤ممم

 همػم إمم واًمّمالة ُمٙم٦م إمم احل٩م قمـ يٜمقب ُمٙم٦م همػم إمم احل٩م إن: ىم٤مل ُمـ وسملم ذًمؽ

 شمِْٚمَؽ ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل رء يمؾ ذم وهٙمذا اًمٙمٕم٦ٌم إمم اًمّمالة قمـ شمٜمقب اًمٙمٕم٦ٌم

  طُمُدودُ 
ِ
ـْ ﴿: شمٕم٤ممم وىم٤مل ﴾شَمْٕمَتُدوَه٤م وَمال اّللَّ   طُمُدودَ  َيتََٕمدَّ  َوَُم

ِ
فُ  فَمَٚمؿَ  وَمَ٘مدْ  اّللَّ ًَ  ش.﴾َٟمْٗم

 وقمغم سم٤مًم٘مئ اعمٗمٓمر قمغم سمٕمٛمد ُمٗمٓمر يمؾ ىمٞم٤مؾمٝمؿ اعمخ٤مًمٗملم قمغم يرد ذع صمؿ

 .رُمْم٤من ذم اعمج٤مُمع

 هريرة وأيب ُمًٕمقد اسمـ وقمـ قمثمن طم٤مؿم٤م اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء قمـ ىمقًمف ُمثؾ روى صمؿ

 .ومراضمٕمف

   .أجْم٤م سم٤مًم٘مْم٤مء ط أُمره أنف صح ىمد رُمْم٤من ذم اعمج٤مُمع ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 ش[564»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 واجًبا؟ ؿضاءً  يؼيض مـ إؾطار جيقز هؾ

سم٤م ذب ط اهلل رؾمقل أن: ه٤مٟمكء أم قمـ  إين: وم٘م٤مًم٧م ًمتنمب، ومٜم٤موهل٤م ذا
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 يقُم٤م وم٤مىميض رُمْم٤من ُمـ ىمْم٤مء يم٤من إن»: وم٘م٤مل. ؾم١مرك أرد أن يمره٧م وًمٙمـ ص٤مئٛم٦م

 .ششم٘ميض ومال ؿمئ٧م وإن وم٤مىميض، ؿمئ٧م وم٢من شمٓمققم٤م يم٤من وإن ُمٙم٤مٟمف،

 ُمـ طمقًمف ٤ميناًمِمقيم ذيمره ومٞمم ًمٚمٜمٔمر هٜم٤م اًمٚمٗمظ هذا ظمرضم٧م إٟمم :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 أنف شإزه٤مر طمدائؼ» ص٤مطم٥م قمـش 343/  6» شاجلرار اًمًٞمؾ» ذم ذيمر وم٘مد اًمٗم٘مف،

 هبذا اًمِمقيم٤مين قمٚمٞمف ومرد ي٠مثؿ، أنف: وم٠مومٓمر اًمّمٞم٤مم ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘ميض ومٞمٛمـ ىم٤مل

 :وم٘م٤مل احلدي٨م،

 اعم٘م٤مل ومٞمف يم٤من وإن ُمٙم٤مٟمف يقُم٤م وي٘ميض اًم٘م٤مض إومٓم٤مر ضمقاز قمغم دًمٞمؾ وومٞمف»

 ًمٞمس: أوٓ: وأىمقل. شاًم٘م٤مض إومٓم٤مر جيقز ٓ إٟمف: ىم٤مل ُمـ قمغم اًمدًمٞمؾ وًمٙمـ اعمت٘مدم

 ٓ يمم ومٞمف، اإلومٓم٤مر ضمقاز يًتٚمزم ٓ سم٤مًم٘مْم٤مء وإُمر اجلقاز ُمـ ادقم٤مه ُم٤م احلدي٨م ذم

 وُمع اشمٗم٤مىم٤م سم٤مجلمع رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر جيقز ٓ أنف شمرى أٓ شمٕم٤ممم، اهلل ؿم٤مء إن خيٗمك

 سمٛمجٛمقع صم٤مسم٧م وهق اًمٙمٗم٤مرة ُمع ُمٙم٤مٟمف يقُم٤م ي٘ميض أن سمف أومٓمر اًمذي ط أُمر ذًمؽ

ه وًمذًمؽ ش6171» شداود أيب صحٞمح» ذم سمٞمٜمتف يمم ىمفـمر  اًمِمقيم٤مين وشمٌٕمف احل٤مومظ ىمقا

 ط وم٠مُمره ،ش363 - 361/  6» شاًمًٞمؾ» وذمش 384 - 385/  5» شاًمٜمٞمؾ» ذم ٟمٗمًف

 وإومٓم٤مره٤م ومٙمٞمػ ومٕمٚم٧م، ُم٤م ضمقاز يٕمٜمل ٓ ُمٜمف أومٓمرت يم٤مٟم٧م ًمق ه٤مٟمكء ٕم سم٤مًم٘مْم٤مء

 ،شزم وم٤مؾمتٖمٗمر أذٟم٧ٌم إين»: وهمػمه ًمٚمؽمُمذي رواي٦م ذم ىم٤مًم٧م أهن٤م: صم٤مٟمٞم٤م شمٓمقع؟ ُمـ يم٤من

 يمٜم٧م ىمْم٤مء أُمـ»: وم٘م٤مل. وم٠مومٓمرت ص٤مئٛم٦م يمٜم٧م :ىم٤مًم٧م ،شذاك؟ وُم٤م»: وم٘م٤مل

 إومٓم٤مره٤م قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمٜمٙمر جم٤مل يٌؼ ل فمٜمٝم٤م ذم سمخٓمئٝم٤م اقمؽموم٧م وم٢مذا. ٓ: ىم٤مًم٧م ،ششم٘مْمٞمٜمف؟

 قمٚمٞمف دل ُم٤م هق وهذا إقم٤مدشمف، وضمقب هل٤م يٌلم أن إٓ يٌؼ ول - اًم٘مْم٤مء ُمـ يم٤من وًمق -

. ششمٓمققم٤م يم٤من إن ييك ومال: ىم٤مل»: مشم٘مد ُم٤م قم٘م٥م رواي٦م ذم داود أبق وزاد. احلدي٨م

 اقمت٤ٌمر هق اًمدًمٞمؾ: صم٤مًمث٤م. اهلل ؿم٤مء إن واوح وهذا. ىمْم٤مء يم٤من ًمق ييه٤م أنف وُمٗمٝمقُمف

 إومٓم٤مر جيقز ٓ ومٙمذًمؽ قمذر، سمدون رُمْم٤من ذم اًمّمٞم٤مم إسمٓم٤مل جيقز ٓ ومٙمم إصؾ،

 .اًمدًمٞمؾ ومٕمٚمٞمف ومرق وُمـ ىمْم٤مئف

: اعمٜمػم اسمـ ىمقل سمّمقابش 661 / 5» شاًمٜمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ؾمٚمؿ ًم٘مد: ٕم٤مراسم

:  شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اًمٕم٤مُم٦م إدًم٦م إٓ قمذر همػم ُمـ اًمٜمٗمؾ صقم ذم إيمؾ حتريؿ ذم ًمٞمس»

ٌْٓمُِٚمقا َأقْمَمًَمُٙمؿ﴿  يم٤من إذا. ش..ؾمٚممن يمحدي٨م اًمٕم٤مم قمغم ي٘مدم اخل٤مص أن إٓ ،﴾ َوَٓ شُم

 اًمدًمٞمؾ وضمقد ًمٕمدم قمٚمٞمف، ًمٜم٤م واوح٤م دًمٞمال سمٕمٛمقُمٝم٤م أي٦م ومتٙمقن يمذًمؽ إُمر
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 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل. ومٞمف ٟمحـ ومٞمم هل٤م اعمخّمص

 (.739-737/ 2/6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افـقة بقتيُ  مل دـ افؼضاء

 [:ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 يقم: يٕمٜمل. واىمْمقه يقُمٙمؿ سم٘مٞم٦م وم٠ممتقا : ىم٤مل ٓ،: ىم٤مًمقا  هذا؟ يقُمٙمؿ صٛمتؿ»

 .اًمتمم هبذا ُمٜمٙمرش. قم٤مؿمقراء

/ 5»شاًمٗمتح»ذم قمٚمٞمف ؾمٙم٧م يمٞمػ طمجر: اسمـ احل٤مومظ ُمـ وم٤مًمٕمج٥م :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وضمقب ذم اًمٌح٨م صدد ذم ىم٤مل وم٢مٟمف! شم٘مقيتف؟ إمم ش335/ 5» ذًمؽ ىمٌؾ أؿم٤مر سمؾ ،ش613

 إطم٤مدي٨م ذم يمم - شيقُمٙمؿ سم٘مٞم٦م وم٠ممتقا »:ط ىمقًمف وأن اًمٜمٞم٦م، يٌٞم٧م ل ُمـ قمغم اًم٘مْم٤مء

 أبق أظمرضمف طمدي٨م ذم سحي٤مً  ذًمؽ ورد سمؾ» :ىم٤مل سم٤مًم٘مْم٤مء، إُمر يٜم٤مذم ٓ - اًمّمحٞمح٦م

 !ش...ْم٤مءاًم٘م شمرك يتٕملم ومال يث٧ٌم: ٓ أن شم٘مدير وقمغم» :وىم٤مل ومذيمره، ش...واًمٜم٤ًمئل داود

 اًمؼماءة يٜم٤مذم وم٢مٟمف إصؾ: ظمالف هذا سمؾ اًم٘مْم٤مء، إجي٤مب يتٕملم ٓ ويمذًمؽ: أىمقل

 وهق احلدي٨م، هذا ذم إٓ ُمقضمقد همػم وهذا ظم٤مص، أُمر ُمـ ًمف سمد ٓ وم٤مإلجي٤مب إصٚمٞم٦م،

 ُم٤م ظمالف وم٢مٟمف ُمٜمف: احل٤مومظ سمٛمقىمػ شمٖمؽم ومال سمٞم٤مٟمف، شم٘مدم يمم اعمتـ: ُمٜمٙمر اًمًٜمد وٕمٞمػ

 !احلديثٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقاقمد شم٘متْمٞمف

 (.165/ 33/3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 أخر رمضان جملء حتك افؼضاء تلخر حؽؿ

 أج٤مم؟ ُمـ قمٚمٞمؽ ُم٤م ىمْمٞم٧ِم  ُم٤م وأن٧م اًمث٤مين رُمْم٤من دظمؾ: يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 وًمق أج٤مم، ُمـ قمٚمٞمؽ ُم٤م ومت٘مْملم ومرص٦م أول ذم شُم٤ٌمذي أن قمٚمٞمؽ يي، ٓ هذا

 .يمثػمة رُمْم٤مٟم٤مت قمٚمٞمؽ ُمر
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 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ىمْم٤مء إمم اإلٟم٤ًمن ُي٤ًمرع أن إومْمؾ ًمٙمـ هذا، يي ٓ: اًمِمٞمخ

ة أو رضمالً  يم٤من ؾمقاء صٞم٤مم، ـْ  َُمْٖمِٗمَرةٍ  إمَِم  َوؾَم٤مِرقُمقا ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اُمرأ  َوضَمٜم٦َّمٍ  َرسمُِّٙمؿْ  ُِم

َٛمَقاُت  قَمْرُوَٝم٤م ًَّ   .[311:قمٛمران آل] ﴾َوإَْرُض  اًم

٤مرع ل إن صمؿ اًم٘مْم٤مء، ومٕمٚمٞمف قمٜمف، ذًمؽ يً٘مط ُم٤م: وم٠موًٓ  ي٤ًمرع، ل إن ًمٙمـ  ًَ  ُي

 .اًم٘مْم٤مء ُمـ أيمثر قمٚمٞمف ومٚمٞمس

 . ( :.63 :../  83/   واًمٜمقر اهلدى) 

 فعذر؟ ؾاتتف دـ افػاضؾة إيام ؿضاء يؼع هؾ

 ًمٕمذر وم٤مشم٧م إذا صقُمٝم٤م، ذم اًمؽمهمٞم٥م ورد اًمتل إج٤مم ىمْم٤مء ُينْمع هؾ: افسمال

 يمٕمروم٦م؟ يقُمٝم٤م ذم سم٠مدائٝم٤م اعمرشمٌط أضمره٤م حتّمٞمؾ ذم إُمؾ ُمع

 أقمد؟: اًمِمٞمخ

 وم٤مشم٧م إذا صقُمٝم٤م، ذم اًمؽمهمٞم٥م ورد اًمتل إج٤مم ىمْم٤مء ُينْمع هؾ: أىمقل: اًم١ًمال

 يقُمٝم٤م؟ ذم سم٠مدائٝم٤م اعمرشمٌط أضمره٤م حتّمٞمؾ ذم إُمؾ ُمع ًمٕمذر،

 شمٕمٜمل؟ اًمٜمقاومؾ، ُمـ وهل: اًمِمٞمخ

 وقمروم٦م؟ قم٤مؿمقراء ذم: ُمداظمٚم٦م

 .ينمع ٓ ٓ ٟمٕمؿ، أي: اًمِمٞمخ

 . ( :.68 :34/   93/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 افرسد ظذ تؽقن هؾ رمضان يف افصائؿ أؾطرها افتل إيام

 افتػريؼ؟ أم

 اًمند رُمْم٤من، ذم اًمّم٤مئؿ أومٓمره٤م اًمتل إج٤مم ىمْم٤مء ذم اعمٕمتٛمد هق ُم٤م: افسمال

ٕم٤مً  ومقضمدٟم٤مه شاًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم اًمٌح٨م قمغم اـمٚمٕمٜم٤م أنٜم٤م ظم٤مص٦م اًمتٗمريؼ، أم  وومٞمف ُُمَقؾمَّ

 ومقضمدٟم٤مه شاًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م» ذم اعمَُٓمّقل همػم اًمٌح٨م ُمـ رء قمغم واـمَّٚمٕمٜم٤م اًمتخٞمػم،

 اًمتٗمريؼ؟ ُيـِجٞمز وٓ اًمند يقضم٥م

 ُمع اًمٚمحٔم٦م هذه إمم أتٌٜم٤مه اًمذي هذا اًمتٗمريؼ:أن٤م جيٞمز وٓ اًمند يقضم٥م: اًمِمٞمخ

 .آؾمتٓم٤مقم٦م وهق اًمتقوٞمح ُمـ رء

 أُم٤م ضم٤مز، ومٗمرق ذًمؽ قمٚمٞمف شمٕمذر إذا ومٞمم سم٤مًمريمـ، ًمٞمس ًمٙمـ إصؾ، هق اًمند: يٕمٜمل 

 ُم٤م ي٘ميض طمتك وهٙمذا:.. اًمٞمقم سمٕمد اًمٞمقم اًمند ُمـ ويتٛمٙمـ اًمتٗمريؼ قمدم يًتٓمٞمع وهق

ضمٜم٤مه طمدي٨م ذًمؽ ذم ٟمتٌٜم٤مه، اًمذي هق ومٝمذا أج٤مم، ُمـ قمٚمٞمف  .اًمٙمت٥م سمٕمض ذم ظَمرَّ

 .أقمٚمؿ واهلل ٟمتٌٜم٤مه، اًمذي هذه

 .سم٤مًمند ي٠مُمر طمدي٨م هٜم٤مك: اًمِمٞمخ

 .«ي٘مٓمٕمف وٓ ومٚمٞمند رُمْم٤من، ُمـ قمٚمٞمف يم٤من ُمـ»: ُمداظمٚم٦م

 صحتف؟ أم وٕمٗمف إمم متٞمٚمقن ؿمٞمخٜم٤م،... :ُمداظمٚم٦م

 إذا وإٓ احلٙمؿ، هبذا ٟم٘مقل صحتف، إمم اعمٞمؾ قمغم سمٜم٤مء ،ش3»صحتف إمم ٓ،: اًمِمٞمخ

 .دًٓمتف ؾم٘مٓم٧م َوْٕمُٗمف، صم٧ٌم

 .إدًم٦م سمتٗمّمٞمؾ شمْمٕمٞمٗمف إمم ُمٚمتؿ شاإلرواء» ذم أنف أذيمر أن٤م: ُمداظمٚم٦م

 حت٘مٞم٘م٤ًم، وًمٞمس سمحث٤ًم، ذيمره ورد اًمث٤مين اجلزء شاًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م» ذم ًمٙمـ

                                                           

 (.6/317 اًمْمٕمٞمٗم٦م. )قمٜمدي اإلؾمٜم٤مد طمًـ: اًمِمٞمخ ىم٤مل( 3)
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 .سمف وم٤مؾمتدًمٚمتؿ

 .اًمٌحثلم سملم ُم٘م٤مسمٚم٦م إمم حتت٤مج اًم٘مْمٞم٦م وم٤مٔن هق، هذا: اًمِمٞمخ

 .ـمٌٕم٤مً  احلج٦م طمٞم٨م ُمـ: ُمداظمٚم٦م

 .هذا هق ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

ٟمٜم٤م سمٕمض: ُمداظمٚم٦م  ..ُمـ أىمدم يمت٤مب زم ىم٤مًمقا  إىمدُمٞم٦م، طمٞم٨م ُمـ يٛمٞمؾ إظمقا

 هل إىمدُمٞم٦م ٟم٘مقل أن ٟمريد ٟمحـ ًمق سم٤مًمٕمٙمس واهٞم٦م، طمج٦م هذه ٓ،: اًمِمٞمخ

روا هؿ احلج٦م  اًمٕمٙمس؟ أم هٙمذا، وَمٙمَّ

 .ـمٌٕم٤مً  اًمٕمٙمس ٓ: ُمداظمٚم٦م

 .هذا ُمٕم٘مقل اًمٕمٙمس،: اًمِمٞمخ

 قمرومٜم٤م إذا يٙمقن، ُمتك إظمػم اًمِمٞمخ رأي اعمتٌٜمك، اًمِمٞمخ رأي إٟمم: ُمداظمٚم٦م

 .اعمت٠مظمر اًمٙمت٤مب

 .هذا هق: اًمِمٞمخ

 اًمٕمٛمدة، هق أنف ئمٝمر اًمذي هق اعمت٠مظمر اإلظمقان، سمٕمض قمـ شُمٜمَْ٘مؾ يمم اًم٘م٤مقمدة ًمٙمـ

 .ىمٚم٧م يمم اعم٘م٤مسمٚم٦م ُمـ سمد ٓ ُمت٤ٌميٜملم، ٟم٘مٚملم هٜم٤مك دام ُم٤م أن ًمٜم٘مٓمع احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ

 .احلج٦م طمٞم٨م ُمـ: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 سمّمحٞمح، ًمٞمس سم٤مًمند أُمر احلدي٨م هذا أن أظمػماً  شمٌلم إذا: أىمقل وسم٤مظمتّم٤مر

 وًمٕمٚمٙمؿ اخلٞم٤مر، ومٕمغم طمٞمٜمئذٍ  ذًمؽ، ٟمحق أو اًمِمذوذ أو سم٤مًمقىمػ ُُمَٕمّٚمؾ يٙمقن يٛمٙمـ

روٟمٜمل  .ه٤مشمٗمٞم٤مً  وًمق شُمَذيمِّ

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اهلل، ؿم٤مء إن اًمٚمٞمٚم٦م: ُمداظمٚم٦م
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 .اهلل ؿم٤مء إن: اًمِمٞمخ

 ( 11 :64: 52/   324/  واًمٜمقر اهلدى)

 صقام ظذ حرصفا مع افشتاء إػ رمضان ؿضاء أخرت امرأة

 افـقاؾؾ؟

 اًمقىم٧م ذم ًمٙمـ ديٜم٤ًم،.. رُمْم٤من ذم يم٤مُمؾ ؿمٝمر صٞم٤مم قمٚمٞمٝم٤م اُمرأة هذه :مداخؾة

 هؾ شمنده، طمتك اًمِمت٤مء إمم اًمِمٝمر صٞم٤مم وشم١مضمؾ ٟم٤مومٚم٦م، وَخٞمس اصمٜملم شمّمقم احل٤مض

 هذا؟ جيقز

 .اًمِمت٤مء ي٠ميت طمتك شمٕمٞمش أنف... ؾمٜمًدا أظمذت إذا ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 اًمٜم٤مومٚم٦م ي٘مٌؾ ٓ وضمؾ قمز اهلل سم٠من سمٙمر أبق وأفمٜمف اًمّمح٤مسم٦م، سمٕمض قمـ أثر هٜم٤مك

 وًمف وزٟم٤ًم، إثر هذا عمثؾ ٟم٘مٞمؿ ٟمحـ ًمٙمـ طمدي٨م، وًمٞمس أثر وهذا اًمٗمريْم٦م، شم١مد ل ُم٤م

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم ُمٕمتؼمة ىمٞمٛم٦م قمٜمدٟم٤م

 .صح٤ميب رأي أنف :إول

 .واًمٗمٝمؿ واًمٕمٚمؿ اًمٗمْمؾ ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٕمد إٟم٤ًمن رأي أنف :وافثاين

 ُم٤م وضمقد قمدم ُمع -قمٜمف اهلل رض- اًمّمديؼ سمٙمر أيب قمـ صدر وىمد إثر ومٝمذا

 وزٟم٤ًم، إثر هلذا ٟم٘مٞمؿ ومٜمحـ احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م اًمرؾمقل طمدي٨م وهق أصاًل، ُمٜمف أىمقى هق

 .اًمّمديؼ سمٙمر أبق وهق اًم٘م٤مئؾ، هذا همػم رأي قمغم وٟم٘مدُمف

ة: ومٜم٘مقل  ُمـ ؾم٧م أج٤مم سمّمٞم٤مم ٟمٗمًٝم٤م ومتِمٖمؾ رُمْم٤من ُمـ أج٤مم صٞم٤مم قمٚمٞمٝم٤م اُمرأ

 اهلل إمم شمت٘مرب ٕهن٤م وم٤مطمش: ظمٓم٠م هذا رُمْم٤من، ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م صٞم٤مم وشم١مضمؾ ؿمقال،

 ذًمؽ، قمغم هل٤م اًم٤ٌمقم٨م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م، اهلل ومرض ُم٤م وهتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م، اهلل يٗمرض ل سمم

 اًم٘مّمػمة،ـمٞم٥م، اًمِمت٤مء أج٤مم ذم قمكم ُم٤م أىميض أن٤م أنف وم٤مطمِم٦م، ومٙمري٦م اقمت٘م٤مدي٦م ظمٓمٞمئ٦مٌ 

 ذم ؾمتٙمقٟملم وأنؽ! اًمِمت٤مء؟ أج٤مم إمم ؾمٞم١مظمرك أنف اًمٕم٤معملم رب شمقىمٞمع واظمذة أن٧ِم 
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 ومْمٞمٚم٦م أن أيم٥ًم أن٤م سم٠منف ٟمٗمًؽ، وشُمـَٛمٜمِّل شُمَٕمٚمِّـكم طمتك ومراغ، ذم وؾمتٙمقٟملم صح٦م،

 .رُمْم٤من ُمـ قمكم ُم٤م أىميض ذًمؽ وسمٕمد إج٤مم، اًم٧ًم هذه

 رُمْم٤من، ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ىمْم٤مء إمم شم٤ٌمدر أن اعمرأة هذه ُمثؾ قمغم ٟمقضم٥م ٟمحـ ًمذًمؽ

 .اًمٗمرص٦م هل٤م أتٞمح٧م إذا ؿمقال، ُمـ إج٤مم اًم٧ًم ىمْم٤مء وشم١مضمؾ

 ٕهن٤م اًمراسمح٦م: هل طم٤مل يمؾ قمغم ومٝمل هل٤م، شمًٛمح ل اًمٗمرص٦م أن اومؽموٜم٤م وإذا 

 .اًمٕمٙمس ذم وم٤مخل٤ًمرة اًمٜم٤مومٚم٦م، ووم٤مشمتٝم٤م ومريْم٦م، أدت

ٟمٜم٤م ُمـ يمثػمٌ  يٕمٚمؿ يمم وًمٙمـ   وىمد اعمًجد دظمؾ ومٞمٛمـ ٟم٘مقل أنٜم٤م احل٤مضيـ إظمقا

 ؾمٜم٦م ٟمٞم٦م اعمًجد، حتٞم٦م ٟمٞم٦م: ٟمٞم٤مت صمالث ذم ريمٕمتلم واطمدة قم٤ٌمدة ي١مدي أن ومٚمف شمقو٠م

 .اًمقىم٧م ؾمٜم٦م ٟمٞم٦م اًمقوقء،

 ُوقِمدَ  اًمذي إضمر أىمؾ ًمف يٙمت٥م ريمٕمتلم صالة وهق اًمٕمٛمؾ هذا أن اومؽموٜم٤م وم٢مذا 

 وم٤ميمتٌٝم٤م ومٕمٛمٚمٝم٤م قمٌدي هؿ إذا عمالئٙمتف اهلل ي٘مقل »: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم اعمًٚمٛمقن سمف

 .احلدي٨م آظمر إمم ش..طمًٜم٤مت قمنم ًمف

 اًمذي ومٝمذا طمًٜم٤مت، قمنم هق اًمّم٤مًمح ًمٚمٕمٛمؾ يٙمت٥م ُم٤م أىمؾ ًمف يمت٥م أنف اومؽموٜم٤م

 طمًٜم٤مت قمنم طمًٜم٦م، قمنم اصمٜم٤م طمًٜم٤مت اًمٕمنم سمدل ًمف يمت٥م ٟمقاي٤م، وسمثالث اًمريمٕمتلم صغم

 ُمـ إومْمؾ ًمٙمـ اًمقىم٧م، ؾمٜم٦م ٟمٞم٦مُ  اًمقوقء، ؾمٜم٦م ٟمٞم٦م ٟمٞم٦م، جمرد وطمًٜمتلم اًمٕمٛمؾ، ُم٘م٤مسمؾ

 ..ريمٕم٤مت ؾم٧م ًمٞمّمكم ٟمِمٓم٤مً  يٙمـ ل إذا ًمٙمـ ريمٕم٤مت، ؾم٧م يّمكم أنف هذا

 ٕهن٤م اعمًجد حتٞم٦م ريمٕمتلم شمّمكم أنؽ صقرشملم، ُمـ واطمدة صقرة قمٜمدك أن 

 .إومم اًمّمقرة هذه اًمقىم٧م، ؾمٜم٦م شمّمكم وٓ قمٜمدٟم٤م، واضم٦ٌم

 اعمًجد حتٞم٦م ٟمٞم٦م إمم أوػ ريمٕمتلم، قمغم شمزيد أن شمريد ٓ دام ُم٤م: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة

 .هق هذا طمًٜم٦م، قمنمة إطمدى طمٞمٜمئذٍ  ًمؽ ومٞمٙمت٥م اًمقىم٧م، ؾمٜم٦م ٟمٞم٦م

ة ومٝمذه  رُمْم٤من، ُمـ أج٤مم ىمْم٤مء قمٚمٞمف اًمرضم٤مل ُمـ ُم٤م ضٍ رَ ًمٕمَ  إٟم٤ًمن، أّي  أو اعمرأ

 ؿمقال ُمـ أج٤مم ؾمت٦م يّمقم أن يًتٓمٞمع ٓ يم٤من وإذا رُمْم٤من، ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ومٞم١مدي

 ًمف ومٞمٙمت٥م ؿمقال، ُمـ ؾمًت٤م اًم٘مْم٤مء ُمع يٜمقي إىمؾ ومٕمغم ؿمقال، أج٤مم ًم٧ًما ظم٤مًمّم٦مً 
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 .يقم يمؾ ُمـ طمًٜم٦م زي٤مدة

ه اًمذي هذا  .اًم٘مْمٞم٦م هذه ُمثؾ ذم ٟمرا

 

 ( 11 :69: 66/   324/  واًمٜمقر اهلدى)

 افػرض ؿضاء يف كاشًقا رشب أو أـؾ مـ

 سمدون ٟم٤مد وهق ي٠ميمؾ اًمذي إن ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم هٜم٤مك سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

ة اًمًداد، يٕمٜمل سمتًد يٕمٜمل، ٟمقاومؾ رُمْم٤من، ة سمتًد، يٕمٜمل اعمرأ  شمّمقم قمٜمدُم٤م اعمرأ

 أطمٞم٤مًٟم٤م؟ رُمْم٤من ذم شمٗمٓمر

 سمت٘مْمٞمف؟ يٕمٜمل سمتًد شم٘مّمدي: اًمِمٞمخ

 .ٟمقاومؾ ُمش.. .:ُمداظمٚم٦م

 ي٘مْمٞمف؟ إٟمف شم٘مّمدي: اًمِمٞمخ

ة شم٘مْمٞمف ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م  .. اعمرأ

 .سم٤مًمًد شم٘مّمدي: اًمِمٞمخ

 .اعمٕمدودة رُمْم٤من ذم أومٓمرهت٤م اًمتل إج٤مم: ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜمٗمؾ قمـ شمتٙمٚمٛمل أن٧م احلالل سمٜم٧م ي٤م: اًمِمٞمخ

 ذم أومٓمرهت٤م اًمتل اعمٕمدودة إج٤مم اعمرأة شم٘ميض قمؿ شم٘مْمٞمٝم٤م، قَمؿّ  اًمٜمٗمؾ همػم: ُمداظمٚم٦م

 .رُمْم٤من

 !ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

 ي٘مقًمقا  ٟم٤مس ٟمقاومؾ أو ٟم٤مؾمٞم٦م، وهل ظمالهل٤م ذم هل وم٠ميمٚم٧م اًمًٜم٦م، هذه: ُمداظمٚم٦م

 .شُمْٗمٓمر إهن٤م
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 .صٞم٤مم أو رُمْم٤من، ىمْم٤مء أو رُمْم٤من، صقم سملم ومرق هٜم٤مك يقضمد ٓ: اًمِمٞمخ

 ..:مداخؾة

 .اجلقاب مت٤مم اؾمٛمٕمل.. هيديٙمل اهلل اؾمٛمٕمل: اًمِمٞمخ

 .ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

 أو رُمْم٤من يّمقم أنثك، أو ذيمراً  يم٤من ؾمقاء ؿمخص، سملم هٜم٤مك ومرق ٓ: اًمِمٞمخ

 أـمٕمٛمف وم٢مٟمم ٟم٤مؾمٞم٤ًم، ذب أو أيمؾ إذا ٟمٗمؾ: صٞم٤مم يّمقم أو رُمْم٤من، ُمـ وم٤مشمف ُم٤م ي٘ميض

 .قمٚمٞمف ىمْم٤مء وٓ وؾم٘م٤مه، اهلل

 !ظمػماً  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 .ومرق يقضمد ٓ أنف قمروم٧ِم : اًمِمٞمخ

 .هذا ي٘مقًمقن وؿمٞمقظمٜم٤م يمثػم قمٜمدٟم٤م: ُمداظمٚم٦م

 .ؿمٞمقخ هؿ ُم٤م ؿمٞمقخ، أنٗمًٝمؿ يٕمٛمٚمقن ه١مٓء إؾمػ ُمع: اًمِمٞمخ

 !ظمػماً  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مكِ  :افشقخ

 ( 11 :66: 13/ 636/ واًمٜمقر اهلدى)

 صقال؟ مـ افست صقام أم رمضان ؿضاء ادرأة تؼدم هؾ

 ذم احلٞمض ي٠متٞمٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٜم٤ًمء سمٕمض قمغم اعمٕمٝمقد ـمٌٕم٤ًم، ،ؿمٞمخٜم٤م: مداخؾة

 طم٤مو٧م اًمتل إج٤مم شم٘ميض أو إج٤مم شُمِٕمٞمد أن قمٚمٞمٝم٤م رُمْم٤من اٟمتٝم٤مء وسمٕمد رُمْم٤من،

 شم٘ميض؟ أو ؿمقال ُمـ ؾم٧م اًمّمٞم٤مم ذم شم٤ًمرع ُمٌدئٞم٤مً  ومٝمؾ ومٞمٝم٤م،

 .شم٘ميض :افشقخ
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 .أوًٓ ً شم٘ميض: ُمداظمٚم٦م

 ( 11 :48 :65/ 161/واًمٜمقر اهلدى) 

 افست بصقام أم رمضان مـ ؾاهتا ما بؼضاء ادرأة تبدأ هؾ

 صقال؟ مـ

 شمٌدأ إج٤مم اًمًت٦م شمّمقم وسمّده٤م ىمْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م إٟمف: سمت٘مقل سمت٠ًمل إظم٧م :اعمٚم٘مل

 سم٤مًمًت٦م؟ وٓ سم٤مًم٘مْم٤مء

 .سم٤مًم٘مْم٤مء شمٌدأ: اًمِمٞمخ

 .شمٌدأ سم٤مًم٘مْم٤مء :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 ( 11 :11: 16/   279/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افست صقام وكقة رمضان مـ ؾات ما ؿضاء كقة بغ اجلؿع حؽؿ

  صقال مـ

 ُمـ يقم أومٓمرت رسمم أن٤م ؿمقال، ُمـ ؾم٧م صٞم٤مم حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 هؾ ؿمقال، ُمـ اًم٧ًم أصقم أين وأردت يقم، ومٓمرت ؿمقال يًٌؼ اًمٚمِّـل رُمْم٤من

 واطمد؟ آن ذم اًمًت٦م هذه ُمـ يقم وصٞم٤مم ىمْم٤مءً  ٟمٞمتل أضمٕمؾ أن جيقز

 .جيقز ٟمٕمؿ: وم٤مجلقاب اجلقاز قمـ شم٠ًمل يمٜم٧م إذا: اًمِمٞمخ

 .ًمف يٓمٞم٥م ُم٤م ُمٜمٝم٤م اعمًٚمؿ ومٞمخت٤مر ُمراشم٥م، صمالصم٦م هٜم٤م أن ًمؽ أذيمر وأن٤م 

 ح٤مذا؟ ًمقطمده، وؿمقال ًمقطمده، ىمْم٤مء يّمقم أن اًمٕمٚمٞم٤م، وهل: إومم اعمرشم٦ٌم 

 إىمؾ قمغم ًمف رُمْم٤من ُمـ يقًُم٤م ص٤مم وم٢مذا أُمث٤مهل٤م، سمٕمنم احلًٜم٦م أن ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م 

 هذه قمنميـ، ص٤مروا طمًٜم٤مت قمنم ًمِمقال ؿمقال ُمـ يقًُم٤م وص٤مم طمًٜم٤مت، قمنم

 .اًمٕمٚمٞم٤م اًمُٗمْْمَٚمـك احل٤مًم٦م
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 آظمر، أو ًم٥ًٌم ـم٤مىم٦م قمٜمده ُم٤م وىم٧م، قمٜمده ُم٤م اؾمتٕمداد، قمٜمده ُم٤م هق: اًمث٤مٟمٞم٦م احل٤مًم٦م

 يِمٛمؾ وسمِّده رُمْم٤من، ُمـ قمٚمٞمف مم٤م أج٤مم ؾم٧م أو -ُمثالً – قمٚمٞمف مم٤م يقم يّمقم سمِّده هق

 رُمْم٤من، ُمـ قمٚمٞمف مم٤م ىمْم٤مء يٜمقي: سمٜم٘مقل اًمث٤مٟمٞم٦م، اعمرشم٦ٌم هذه ؿمقال، ُمـ اًمًت٦م ومٞمٝمؿ

 قمنمة، زائد قمنمة ًمف يٙمت٥م ٓ هذا ؿمقال، ُمـ ؾم٧م ٟمِّٞم٦م اًمٜمِٞم٦ّم هذه إمم ويْمؿ ويٗمٕمؾ،

 ذم اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمٓمٞم٦ٌم اًمٜمٞم٦م هق اًمقاطمد هذا واطمد، زائد قمنمة ًمف يٙمت٥م هذا

 عملها وإذا حسنة، له اكتبوها يعملها، فلم بحسنةٍ  عبدي َهمَّ  إذا»: اًم٘مدد احلدي٨م

 واَّلل كثرية، أضعاف إل سبعامئة، إل حسنة مائة إل حسنات، عرش له فاكتبوها

 .طمًٜم٦م قمنم اطمدى إىمؾ قمغم ًمف يمت٥م إن اًمث٤مٟمٞم٦م، اعمرشم٦ٌم هذه «يشاء دن يضاعف

 اًم٧ًم هذول طم٤مًمف سمٞمحي ٓ وسمس، قمٚمٞمف مم٤م سمٞمّمقم: وإظمػمة اًمث٤مًمث٦م اعمرشم٦ٌم

 اًمٕمرب ُمـ يمثػم ؿم٠من هق يمم ؿمقال: ؿمٝمر ذم إٟمف يدري ُم٤م يٛمٙمـ أو ؿمقال، ُمـ

 واوح؟ اعمتٖمرسملم،

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك واوح: ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك: اًمِمٞمخ

 ( 11 :11 :37/ 167/واًمٜمقر اهلدى)

 يصؿ ومل افتؽؾقػ بؾغ مـ حؼ يف افؼضاء 

 وص٤مم ومّمغم قمنم، َخ٦ًم وقمٛمره ُمثالً  اإلٟم٤ًمن قمغم اًم٘مٚمؿ ضمرى: افسمال

 وصٞم٤مم؟ صالة ُمـ وم٤مشمف ُم٤م ي٘ميض هؾ اًمًٜمقات اخلٛمس ومٝمذه قم٤مُم٤ًم، قمنمون وقمٛمره

 هؾ اًمرواشم٥م قمـ: ؾم٠مل ح٤م هذا، اجلزائري ُمع اجلقاب ؾمٌؼ هذا أفمـ: اًمِمٞمخ

 خيرضمٝم٤م اًمتل وم٤مًمٗمرائض اًمٗمرائض، ُمٕم٤مُمٚم٦م شُمَٕم٤مُمؾ اًمرواشم٥م: اجلقاب ومٙم٤من شُمْ٘م٣َم،

 ط وم٤مًمرؾمقل ىمْم٤مؤه٤م، يٛمٙمـ ٓ هذه واًمٜمًٞم٤من اًمٜمقم قمذر دون وىمتٝم٤م قمـ اعمٙمٚمػ

 شذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ يذيمره٤م، طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالة ٟمز ُمـ»: ي٘مقل يم٤من

 ومٕمٚمٞمف  ًوٟمًٞم٤مٟم٤ًم، ذهقٓ اًمٔمٝمر يّمؾ ل أنف اًم٤ًمقم٦م هذه ذم شمذيمر إٟم٤ًمٟم٤مً  أن ومروٜم٤م ًمق

 ومٕمٚمٞمف وشمذيمره٤م ًمٚمّمالة ٟم٤مؾمٞم٤مً  يم٤من ومٛمـ اعمٜمًٞم٦م، وي٘ميض ي٤ٌمذ أن اًمتذيمر ؾم٤مقم٦م أن

 ذم وىمتٝم٤م، راح صالة ومٝمل: اًمٕم٤مُم٦م سمٕمض ي٘مقل يمم ي٘م٤مل يٗمٕمؾ ل وم٢من يّمٚمٞمٝم٤م، أن أن
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 أو هل٤م اًمتذيمر وىم٧م اعمٜمًٞم٦م اًمّمالة هذه وىمتٝم٤م أبدًا، يّمٚمٞمٝم٤م، سمٕمد ومٞمم ُمٝمؾ،

 .قمٚمٞمف راطم٧م اًمتذيمر وىم٧م ذم يّمٚمٝم٤م ل وم٢مذا هل٤م، آؾمتٞم٘م٤مظ

 أوٞمؼ ُمتًع، وىم٧م هل٤م اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمـ صالة يمؾ مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ويمم 

 هذه قمـ اًمتٝمك اعمّمكم وم٢مذا ؾم٤مقم٦م، ٟمحق ذم ذًمؽ ُمع اعمٖمرب، صالة هق إوىم٤مت

 .ذقمل قمذر دون وىمتٝم٤م ظمرج طمتك اًمزُمـ ُمـ ؾم٤مقم٦م ُمدة ذم اًمّمالة

 اعمٜمًٞم٦م اًمّمالة يم٤مٟم٧م إذا اًمتذيمر، وىم٧م ذم يّمٚمٝم٤م ل ٕنف هل٤م: يمٗم٤مرة ٓ ومحٞمٜمئذٍ  

 يمٗم٤مرة ومال يّمٚمٝم٤م ل وم٢مذا وىمتٝم٤م، ومٝمذا: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل شمذيمره٤م طملم قمٜمٝم٤م ٟم٤مم واًمتل

 اًمقىم٧م، هذا ذم يّمٚمٞمٝم٤م ٓ وهق اًمزُم٤من، ُمـ ؾم٤مقم٦م وىمتٝم٤م اًمتل اًمّمالة سم٤مًمؽ ومم هل٤م،

 وضمؾ قمز اهلل ٕن إبد، إمم أوًٓ  ًمؽ ىمٚم٧م يمم اًمّمالة هذه ي٘ميض أن يٛمٙمٜمف ٓ ومٝمذا

الةَ  إِنَّ ﴿: ي٘مقل  ُمقىمقشم٤ًم؟ ُمٕمٜمك ُم٤م ،[311:اًمٜم٤ًمء] ﴾َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 همٚم٥م اًمذيـ ظم٤مص٦م اعمّمٚملم، ًمرهم٦ٌم إُمر شمرك ومٚمق وأظمر، إول ُُمَقىم٧َّم: أي

 إِنَّ ﴿: أي٦م هذه شمٕمٓمٚم٧م ُمٗم٤مشمٜمٝم٤م، قمغم وآٟمٙم٤ٌمب هب٤م وآٟمِمٖم٤مل اًمدٟمٞم٤م طم٥م قمٚمٞمٝمؿ

الةَ   .[311:اًمٜم٤ًمء] ﴾ َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 وىمتٝم٤م قمـ وإظمراضمٝم٤م اًمّمالة إو٤مقم٦م إصمؿ سم٤مًمغ يتذيمر أن اعمًٚمؿ قمغم ومٞمج٥م: وًمذًمؽ 

 سمٞمتف اطمؽمق يم٠منف شوُم٤مًمف أهٚمف ُوشمَِر  ومٙم٠منم اًمٕمٍم صالة وم٤مشمتف ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمم

 اًم٘مْم٤مء؟ ُم٠ًمخ٦م ًمؽ ووح واطمدة، صالة َوٞمَّع ٕنف اعمّمٞم٦ٌم، هذه اٟمٔمر وأهٚمف،

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ٓسمد اًمتذيمر طملم اًمٕمذر هذا صمؿ ٟمًٞم٤من، أو اًمٜمقم سمٕمذر إٓ ىمْم٤مء ومٞمف ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .وىمتٝم٤م ذه٥م مت٤مهؾ وم٢مذا سم٤مًمٕم٤ٌمدة، اإلشمٞم٤من ُمـ

 يمذًمؽ؟ واًمّمٞم٤مم :اًم٤ًمئؾ
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ـْ ﴿ يمذًمؽ، رُمْم٤من وصٞم٤مم: اًمِمٞمخ ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم ـْ  وَمِٕمدَّ  ُِم

 اهلل، سمحرُم٤مت ومٞمًتٝملم ُم٤ًمومر هق وٓ سمٛمريض ًمٞمس هق أُم٤م [385:اًمٌ٘مرة] ﴾ُأظَمرَ  َأج٤َّممٍ 

 .اًم٘مْم٤مء يًتٓمٞمع ٓ أجْم٤مً  هذا ص٤مئٛمقن واًمٜم٤مس وينمب وي٠ميمؾ

 (.  11: 16: 11/ 588/ واًمٜمقر اهلدى)

 ؾفؾ ؿضاء ظؾقف ومـ افتتابع، ظذ صقال مـ افست صقام هؾ

 بافستة؟ أم بافؼضاء يبدأ

 اًمِمٝمر وظمالل اًمتت٤مسمع طمٞم٨م ُمـ ؿمقال ُمـ اًمًت٦م صٞم٤مم: اًم٤ًمقم٦م ؾم١مال :ُمداظمٚم٦م

 رُمْم٤من ُمـ ىمْم٤مء قمٚمٞمف واًمذي ؿمقال ُمـ ؾمت٦م يّمقم أن يريد اًمذي طمٞم٨م ُمـ أو

ة أو ُمريْم٤مً  أو ُم٤ًمومراً  اًمرضمؾ يم٤من ؾمقاء  اًمٙمؾ اهلل ؿم٤مء إن ومحتك طم٤مئض، اُمرأ

 .اًم١ًمال هذا ُمـ يًتٗمٞمد

 وًمذًمؽ حم٤مضة، إمم حيت٤مج ٕنف : اًمققمد ٟمخ٤مًمػ ًمٜم٤م ؾمٞمْمٓمر ؾم١ماًمؽ: اًمِمٞمخ

 .اجلقاب ذم اؾمتٓمٕمٜم٤م ُم٤م ٟمختٍم ومًقف

 يمم ؿمقال ُمـ ؾمت٤مً  يّمقم أن وأراد ؿمقال ؿمٝمر وضم٤مء ىمْم٤مء قمٚمٞمف يم٤من ُمـ: أوًٓ  

 ص٤مم ومٙم٠منم ؿمقال ُمـ سم٧ًم وم٠متٌٕمف رُمْم٤من ص٤مم ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

ة أو ُمريْم٤مً  رضمالً  يم٤من ؾمقاء رُمْم٤من ُمـ ىمْم٤مء قمٚمٞمف اًمذي هذا شاًمدهر  ُمـ ًمٕمذر اُمرأ

 .ذًمؽ دون وُم٤م واعمٝمؿ سم٤مٕهؿ ٟمٌدأ أطمقال صمالصم٦م ومٚمف أقمذاره٤م،

 ٓ ٓزم ومرض اًم٘مْم٤مء هذا ٕن رُمْم٤من: أج٤مم ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م سم٘مْم٤مء يٌدأ أن: إول 

 وذاك ٟمٗمؾ هذا ٕنف ؿمقال: ُمـ ؾم٧م سمّمٞم٤مم يٌدأ وٓ إول، إُمر هذا ُمٜمف، سمد

 شمٕم٤ممم اهلل رض- سمٙمر أيب قمـ صحٞمح أثر وهٜم٤مك اًمٜمٗمؾ، قمغم ُم٘مدم واًمٗمرض ومرض،

 .ومرض قمٚمٞمف يم٤من إذا قم٤ٌمدةً  ُمتٜمٗمؾٍ  ُمـ َي٘مٌؾ ٓ وضمؾ قمز اهلل أن -قمٜمف

 احل٤مًم٦م هذه رُمْم٤من، ُمـ ىمْم٤مء قمٚمٞمف اًمذي اًمٗمرض هبذا اًمٌدء ُمـ سمد ومال وًمذًمؽ

 .احلٙمؿ طمٞم٨م ُمـ[ إومْمؾ]
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 صمؿ رُمْم٤من ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م سم٘مْم٤مء.. ؾمت٦م سم٘مْم٤مء يٌدأ: أن ٟم٘مقل إومْمؾ ًمٙمـ 

 مجع ىمد ص٤مر هٜم٤م: وم٢مذاً  رُمْم٤من، ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘ميض سمٕمدُم٤م ؿمقال ُمـ أج٤مم ؾمت٦م يّمقم

 واًمٕمٛمؾ أضمٚمٝم٤م، ُمـ واًمٕمٛمؾ إومم اًمٜمٞم٦م هذه قمٚمٞمف، ُم٤م ىمْم٤مء قمٛمؾ قمٛمٚملم ذم ٟمٞمتلم

 إٟم٤ًمٟم٤مً  ومروٜم٤م ًمق: سمٛمٕمٜمك ؿمقال، ُمـ ظم٤مص٦م سمٜمٞم٦م ؿمقال ُمـ أج٤مم ؾمت٦م ص٤مم أنف أظمر

 ُمـ ؾمت٦م سمٜمٞم٦م وؾمت٤مً  اًم٘مْم٤مء، سمٜمٞم٦م ؾمت٤مً  وؾمت٤ًم، ؾمت٤مً : إذاً  ومٞمّمقم ىمْم٤مء، أج٤مم ؾمت٦م قمٚمٞمف

 .إومْمؾ هق هذا ؿمقال

 ؾمت٦م أهن٤م وومروٜم٤م رُمْم٤من، ُمـ ىمْم٤مء ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م يٜمقي أن وهق دوٟمف، ُم٤م يٚمٞمف 

 ؾمت٦م ٟمٞم٦م وم٘مط يٜمقي رُمْم٤من ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ىمْم٤مء سم٤مًمٕمٛمؾ ظمّمٝم٤م اًمتل اًمٜمٞم٦م ويٜمقي أج٤مم

 هذا ذم اًم٘مْم٤مء هذا جيٕمؾ اًمِمٝمقر ُمـ سمٕمد ومٞمم ىمْم٤مءه جيٕمؾ سمده: سمٛمٕمٜمك ؿمقال، ُمـ

 هذه رُمْم٤من ُمـ قمٚمٞمف مم٤م ي٘ميض أن ٟمقى إٟمم أنف ُمع ؿمقال، ُمـ ؾمت٦م ويٜمقي اًمِمٝمر

 يٜمقي ٓ ًمرُمْم٤من جمردة ٟمٞم٦م يٜمقي أن: إظمرى واحل٤مًم٦م أومْمؾ، وهل اًمث٤مٟمٞم٦م احل٤مًم٦م

 ومريْم٦م، أضمر ًمف يمت٥م رُمْم٤من ُمـ قمٚمٞمف سمم ىم٣م اًمذي أن اًمٗمرق. .اًمٗمرق ُم٤م آظمر ؿمٞمئ٤مً 

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمم ؿمقال ُمـ أج٤مم ؾمت٦م أضمر ًمف يُمت٥ِم أظمرى أج٤مم ؾمت٦م ص٤مم واًمذي

 .شاًمدهر ص٤مم ومٙم٠منم»: واًمًالم

 يٙمت٥م ؿمقال ُمـ ؾمت٦م ٟمٞم٦م ذًمؽ إمم وؿ صمؿ قمٛمالً  وم٘مط رُمْم٤من ٟمٞم٦م يٜمقي اًمذي أُم٤م

 شم٤ٌمرك رسمف قمـ اعمروي اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ىم٤مل ط اًمٜمٌل ٕن اًمٜمٞم٦م: طمًٜم٦م ًمف

 ىم٣م اًمذي ومٝمذا ،شطمًٜم٦م ًمف وم٤ميمتٌقه٤م يٕمٛمٚمٝم٤م ومٚمؿ سمحًٜم٦م قمٌدي َهؿَّ  وإذا»: وشمٕم٤ممم

 ًمف يُمت٥م اًم٘مْم٤مء ٟمٞم٦م إٓ َيٜمْقِ  ل وم٢من ؿمقال ذم ىمْم٤مه٤م رُمْم٤من ُمـ أج٤مم ؾمت٦م أج٤مم، ؾمت٦م

 ُمـ ىمْم٤مء ٟمٞم٦م إمم وؿ وم٢مذا هٜم٤مًمؽ، ُم٤م آظمر إمم طمًٜم٦م ُم٤مئ٦م إمم طمًٜم٤مت قمنم أضمر

 ًمٙمؿ ئمٝمر هٜم٤م وُمـ يٕمٛمؾ، ول ٟمقى ٕنف طمًٜم٦م: ًمف يمت٥م ؿمقال ُمـ ؾمت٦م ٟمٞم٦م رُمْم٤من

 ؿمقال ُمـ ؾمت٦م ذًمؽ إمم يْمؿ صمؿ قمٚمٞمف مم٤م ؾمت٦م يّمقم إٟم٤ًمن اًمتًٚمًؾ هذا سملم اًمٗمرق

 ؾمت٦م ٟمٞم٦م وُمٕمف ىمْم٤مء ُمـ قمٚمٞمف مم٤م ؾمت٦م يّمقم: اًمث٤مين إطمقال، أومْمؾ ؿمؽ سمال ومٝمذا

 ؿمقال، ذم ضمٕمٚمٝم٤م واطمدة وٟمٞم٦م ىمْم٤مء أج٤مم ؾمت٦م قمٛمٚمف أضمر ًمف ُيٙمت٥م ومٝمذا ؿمقال، ُمـ

 .آظمر رء ٓ ووم٘مط رُمْم٤من ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ىم٣م أنف: وإظمػم اًمث٤مًم٨م
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 .شم٘مع أن يٛمٙمـ اًمتل اعمراشم٥م هذه

 ( 11 :19: 16/   289/  واًمٜمقر اهلدى)

  ظديدة شـقات صقام ؿضاء ظؾقفا تراـؿ فق ادرأة تػعؾ ماذا

ة شمٗمٕمؾ ُم٤مذا: ؾم١مال هٜم٤م :ُمداظمٚم٦م  أج٤مًُم٤م شم٘ميض قمديدة ؾمٜمقات ىمْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ًمق اعمرأ

 وهٙمذا؟ آظمر رُمْم٤من يدظمؾ صمؿ ىمٚمٞمٚم٦م

ؾ اًم٘مْم٤مء، ذم شمًتٛمر شم٘ميض: اًمِمٞمخ  اعمقت، ي٠متٞمٝم٤م أن ظمِمٞم٦م سم٤مًم٘مْم٤مء: وشُمَٕمجِّ

 .اإلجي٤مز هذا

 ( 11 :15: 34/   295/  واًمٜمقر اهلدى) 

  ظذر؟ بل يػطر أن فف هؾ ءافؼضا صقام يف رشع افذي اإلكسان

 .رُمْم٤من ىمْم٤مء اًم٘مْم٤مء صٞم٤مم ذم اإلٟم٤ًمن ذع إذا ؿمٞمخل :اعمٚم٘مل

 . ـمٌٕم٤مً  اإلومٓم٤مر، جيقز ٓ: اًمِمٞمخ

 ..ٟمٗمًف؟ أُمػم ًمٞمس :اعمٚم٘مل

 ؟ؿمٞمخٜم٤م اًمٜمٞم٦م [ُمقوقع ذم] طمتك :اعمٚم٘مل

 وهق اًمٜمٞم٦م، شمٌٞمٞم٧م اًمٜمٞم٦م ومٞمف يِمؽمط ٓ ذم، ُم٤م ه٤مًمكّم  اًمٗمرض، طمٙمؿ ُم٤مهذا: اًمِمٞمخ

 أو رُمْم٤من، أداء أثٜم٤مء ذم يم٤من ؾمقاء اًمٗمرض ذم أُم٤م اًمٜمٗمؾ، ذم ومٝمذا ؾم٠مل، يمم ٟمٗمًف أُمػم

 .جيقز ٓ يمٚمف ومٝمذا سمٜمذر، اًمقوم٤مء أثٜم٤مء ذم يم٤من أو رُمْم٤من، ىمْم٤مء أثٜم٤مء ذم يم٤من

 (  11 :64 :64/ 741/واًمٜمقر اهلدى)
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 وكؼاش صقال مـ افست ظذ وافؼضاء افـذر صقام تؼديؿ حؽؿ

 ذفؽ حقل

 جيقز؟ اًم٧ًم قمغم اًمٜمذر صٞم٤مم شم٘مديؿ صٞم٤مم قمغم ٟمرى ُم٤م...:اعمٚم٘مل

 .وم٘مط جيقز ًمٞمس. اًمقاضم٥م هق: اًمِمٞمخ

م ًمق ـمٞم٥م، :اعمٚم٘مل  اًم٧ًم؟ ىَمدَّ

 . اًمقاضم٥م هق: اًمِمٞمخ

 .اًمقاضم٥م هق :اعمٚم٘مل

 اًم٤ًمسم٘م٦م اإلضم٤مسم٦م ُمـ ومٝمٛم٧م يم٠مين اًم٧ًم، ًمّمٞم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك :اعمٚم٘مل

 .رُمْم٤من ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘ميض أن ؿمقال ُمـ اًم٧ًم يّمقم أن أراد ُمـ يِمؽمك أنف

م اًمٗمرض ٕن ٟمٕمؿ:: اًمِمٞمخ  ٟمٗمًف يٛمٚمؽ ٓ اإلٟم٤ًمن وٕن اًمٜمٗمؾ، قمغم ُُمَ٘مدَّ

 إضمؾ ي٠متٞمف صقرة، أىمٌح ذم وًمٙمٜمف صقرة أطمًـ ذم وًمٞمس إضمؾ ي٠متٞمف وم٘مد وقمٛمره،

 وهق ومرض، ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘مض ل ٕنف قم٤مصٞم٤ًم: ومٞمٛمقت اًم٧ًم إج٤مم يّمقم وهق

 ذم ًمٕمٚمف أصم٤مر، يمت٥م سمٕمض ذم شُمْروى قم٤ٌمرة ُمٕمل شمذيمر وًمٕمٚمؽ اًمتٓمقع، ص٤مئؿ

 قمـ ششمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ومت٤موى» ذم أهن٤م ي٘مٞمٜم٤مً  أذيمر ًمٙمٜمل شؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ»

 ي٘مٌؾ ٓ وضمؾ قمز اهلل إن: ُمٕمٜم٤مه ُم٤م ىم٤مل -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل رض- اًمّمديؼ سمٙمر أيب

 هذا؟ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمذيمر اًمٗمريْم٦م: أداء ىمٌؾ اًمٜم٤مومٚم٦م

 صحٞمح؟ هق هؾ صحتف: قمـ أدري ٓ ًمٙمـ ُمِمٝمقر، شمٗمْمٚم٧م يمم إثر :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ. ي٘مٞمٜم٤مً  صحٞمح هق ٓ: اًمِمٞمخ

 .قمٜمؽ اهلل قمٗم٤م :اعمٚم٘مل

 ٟمٕمٚمٛمف ل ًمق ٕنٜم٤م سمف: ويًت٠منس سمف يًتِمٝمد هق إثر هذا صمؿ ٟمٕمؿ، أي: اًمِمٞمخ

 يٙمٗمٞمٜم٤م، آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي اًمٙمالم ٕن ؿمٞمئ٤ًم: ٟمخن ُم٤م وٕمٞمػ سمًٜمد قمٚمٛمٜم٤مه أو ُمٓمٚم٘م٤ًم،
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 واوح؟

 .واوح :اعمٚم٘مل

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ي٤م وم٘مط إؿمٙم٤مًٓ  أريد :اعمٚم٘مل

 .شمٗمْمؾ: اًمِمٞمخ

ع اًمِم٤مرع إن: ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد :اعمٚم٘مل  إمم رُمْم٤من ُمـ رُمْم٤من ىمْم٤مء ذم َوؾمَّ

 .رُمْم٤من

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .اًمٕمٍم وىم٧م إمم وىمتٝم٤م دظمقل ُمـ اًمٔمٝمر صالة ذم وؾمع يمم :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .وىمتٝم٤م ظمروج ىمٌؾ اًمٔمٝمر..ومٕمؾ ُمـ يتٛمٙمـ أن إمم ؾيتٜمٗم أن ًمإلٟم٤ًمن وأضم٤مز :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 هذا؟ هذا ُيِْمٌِف أٓ :اعمٚم٘مل

 .يمال: اًمِمٞمخ

 سمٞمٜمٝمم؟ اًمٗمرق وضمف :اعمٚم٘مل

 اًمٗمرائض هذه ُمـ صالة ًمٙمؾ ضُمِٕمؾ وم٘مد اًمّمالة، ُمـ َُمثَّٚم٧م ومٞمم آه،: اًمِمٞمخ

 اًمقىمتلم هذيـ قمـ يْمٞمع ٓ اعمٙمٚمػ أن سمحٞم٨م اٟمتٝم٤مء، ووىم٧م اسمتداء وىم٧م اخلٛمس

 ًمٞمس رُمْم٤من ىمْم٤مء قمٚمٞمف يٕمٜمل اًم٘مْم٤مء، ُمقوقع ذم يمذًمؽ وًمٞمس ُم١ًموًٓ، ومٞمّمٌح

 آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل اًمتقؾمٕم٦م هذه ُمـ اٟمٓمٚم٘مٜم٤م إذا ىمٌٚمف، أو ىمٌٚمف، أو ىمٌٚمف، اًمذي هذا،

: وم٢مذاً  اًمقىمتلم، سملم اًمّمالة أداء ذم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع شمقؾمٞمع ُمـ ذيمرت ُم٤م قمغم وىمٞم٤مؾم٤مً 

 شمرى؟ ُم٤مذا قم٤مصٞم٤ًم؟ يٛمقت ٓ شُمرى ىمْم٤مء، ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي١مد ول ُم٤م يقُم٤مً  ؾمٞم٠متٞمف هق
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ب ُم٤م إمم ًمٜمٜمت٘مؾ  اًمتٕمٌػم ًمٜمٕمؼم ُمًتٓمٞمٕم٤مً  أن ًمق ومريْم٦م، هل سمٕم٤ٌمدة اعم٠ًمخ٦م هذه ًمٜم٤م ُيَ٘مرِّ

 ؾم٠مطم٩م: ي٘مقل هق و حي٩م، ل ُمًتٓمٞمٕم٤مً  أن ًمق: أىمقل وإٟمم وم٘مط، همٜمٞم٤مً  أىمقل ٓ اًم٘مرآين،

 .آصممً  يٛمقت طم٩م، وُم٤م اعمقت وضم٤مءه آظمره، إمم.. وو وسمدري سمدري ؾم٠مطم٩م،

 .ُمٚمؽ إذا :اعمٚم٘مل

 .ه٤مه وم٘مط، اًمنمع يمٚمٛم٦م ًمؽ ىمٚم٧م إذا، شم٘مقل ُم٤م ٓ: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ آصمًم، يٛمقت أنف أقمت٘مده اًمذي. ٟمٕمؿ ُمًتٓمٞمٕم٤ًم، :اعمٚم٘مل

 .اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف اًمذي وسملم هذا سملم اًمٗمرق ُم٤م ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 .قم٤مئِم٦م طمدي٨م :اعمٚم٘مل

 اًمِمٖمؾ وهذا اهلل، سمرؾمقل اًمِمٖمؾ ومٞمف، ُمٜمزع ًمؽ ًمٞمس قم٤مئِم٦م طمدي٨م ٓ،: اًمِمٞمخ

 .سمدٟمٞم٤مه

 ؿمٞمخ ي٤م قم٤مئِم٦م، يمالم ُمـ ًمٞم٧ًم اًمزي٤مدة هذه ًمٙمـ :اعمٚم٘مل

 أجش؟ ًمٞم٧ًم: اًمِمٞمخ

 .إنّم٤مري ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك يمالم ُمـ قم٤مئِم٦م، يمالم ُمـ ًمٞم٧ًم :اعمٚم٘مل

 . اًمزي٤مدة سمدون أن دع ه٤مه،: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

رت أهن٤م اًمٜمص احلدي٨م ٟمٗمس ذم هٜم٤مك هؾ. احلدي٨م ٟم٠مظمذ: اًمِمٞمخ  اًم٘مْم٤مء َأظمَّ

 .قمذر سمدون

رت أهن٤م ومٞمف :اعمٚم٘مل  .قمذر سمال أو سمٕمذر[ ومٞمف ًمٞمس]  اًم٘مْم٤مء َأظمَّ

 .ُمٕمرومتؽ ومٞمم ذيٙمؽ وأن٤م شمٕمرومف، أن٧م ُم٤م قمكم شُمِٕمد ٓ ٓ،: اًمِمٞمخ

 ..ذًمؽ ذم ؿمؽ ٓ شمٗمْمؾ، شمٗمْمؾ، :اعمٚم٘مل

 قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة هؾ: ٟمتّمقر ُم٤مذا وهق أضمٝمٚمف، قمم اجلقاب أريد: وم٢مذاً  ٓ،: اًمِمٞمخ
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  إمم رُمْم٤من ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ىمْم٤مء شُم١َمظمر يم٤مٟم٧م اًمّمديؼ سمٜم٧م اًمّمدي٘م٦م

 .صم٤مٟمٞم٦م ُمرة أقمده٤م: ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمٝم٤م ىمْم٤مءً  شم١مظمر قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- شمٕمت٘مد هؾ ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 هل: أظمرى وسمٕم٤ٌمرة قمذر؟ سمدون اًمث٤مين رُمْم٤من ىمٌؾ اًمذي ؿمٕم٤ٌمن إمم  رُمْم٤من ُمـ

 وًمٞمس اًمنميٕم٦م، ٕطمٙم٤مم اعمٕمٓمٚم٦م يٚمتٝمل يمم وشمٚمتٝمل همد، وسمٕمد وهمداً  اًمٞمقم شم٘مقل

 اًم٘مديٛم٦م؟ اًمّمقرة همػم صقرشملم، أظمذ اًمٞمقم اًمتٕمٓمٞمؾ ٕنف وم٘مط: ًمٚمٕم٘مٞمدة

 .صحٞمح ٟمٕمؿ، :اعمٚم٘مل

 قمذرًا؟ هل٤م شمٚمتٛمس ٓ أم قمذراً  هل٤م شمٚمتٛمس هؾ شمٔمـ، هؾ إيف،: اًمِمٞمخ

 .ٟمًقة شمًع قمٜمده يم٤من اًمرؾمقل :اعمٚم٘مل

 .سم٤مجلقاب أرطمٜمل. ومٞمؽ اهلل سم٤مرك شَمـِحد ٓ: اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ي٤م قمذراً  أختٛمس ٓ أن٤م :اعمٚم٘مل

 .ه٤مه: اًمِمٞمخ

 .قمذراً  أضمد ٓ :اعمٚم٘مل

 قمذرًا؟ هل٤م دمد هؾ: ًمؽ ىمٚم٧م ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .قمذراً  هل٤م شمتٚمٛمس :اعمٚم٘مل

  يٕمٜمل؟ قمذرًا، هل٤م شمٚمتٛمس ُمٕمٜمك ؿمق سمٛمٕمٜمك قمذرًا؟ هل٤م شمٚمتٛمس هؾ: اًمِمٞمخ

 .قمذر قمـ هل٤م شمٌح٨م :اعمٚم٘مل

 هذه دمٕمؾ أن ُمـ سمد ٓ أو قمذًرا، هل٤م أن شمٗمؽمض هؾ أجقة، أن أن أن: اًمِمٞمخ

 هٙمذا، شمٗمٝمؿ يمٜم٧م إن ،«قمذرا ٕظمٞمؽ اًمتٛمس»: ُمٕمٜمك هٙمذا واىمٕم٦م، طم٘مٞم٘م٦م اًمٗمروٞم٦م

 .هٙمذا أومٝمؿ ُم٤م أن٤م

 ه٤مه قمذرًا؟ هل٤م شمٚمتٛمس هؾ: شم٠ًمخٜمل.. .ذم ُم٤م أن٤م أن٤م ٓ :اعمٚم٘مل
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 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 ُمع وًمٙمـ سم٤مًمرؾمقل، اعم٘متديـ وُمـ اعم٘مرسملم ُمـ اًمّمديؼ سمٜم٧م أن ؿمؽ ٓ :اعمٚم٘مل

 أن إٓ ومرص٦م، دمد ل رُمْم٤من إمم رُمْم٤من ُمـ اًمٕم٤مم ـمٞمٚم٦م أهن٤م ٟمٗمز ذم يٜم٘مدح ل ذًمؽ

ع اًمِم٤مرع  .أقمٚمؿ واهلل ذًمؽ، ذم هل٤م َوؾمَّ

 .اًمدًمٞمؾ وأجـ: اًمِمٞمخ

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف َأىمّره٤م اًمذي اًمٗمٕمؾ هذا :اعمٚم٘مل

 ٟمحـ ًمٙمـ دقمقاك، يّمح هل٤م قمذر ٓ أن قمروم٧م ًمق َأىَمّره، اًمذي هذا: اًمِمٞمخ

: ُمثالً  يٕمٜمل اًمرؾمقل، إىمرار قمٚمٞمف ٟمٌٜمل طمتك ًمديٜم٤م هق هؾ اًمٕمذر، هذا قمـ أن ٟمٌح٨م

 اًمرؾمقل إمم اعم٘مرسملم ُمـ وهق اًمرؾمقل، زُمـ ذم صح٤ميب ومٕمٚمف ومٕمالً  رأجٜم٤م إذا

 ٟمٕمٚمؿ ول طمج٦م، ٟمتخذه اًمٗمٕمؾ هذا إن ٟم٘مقل ومٝمؾ ومٕماًل، ومٕمؾ جم٤مًمًتف ُمـ واعمٙمثريـ

 اًمًالم؟ قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمحية ومٕمٚمف أنف ٟمحـ

 .سمحج٦م ًمٞمس اًمرؾمقل سمحية يٙمـ ل إن أنف ؿمؽ ٓ :اعمٚم٘مل

 واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف وأىمره اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمحية ومٕمؾ ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 .قمذر سمدون وإٓ سمٕمذر، ىم٤مئؿ يٙمقن إىمراره أن ُيْٗمؽَمض أٓ

 .قمذر سمال أنف إصؾ :اعمٚم٘مل

ـْ  َُمْٖمِٗمَرةٍ  إمَِم  َوؾَم٤مِرقُمقا ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم آي٦م إمم ٟمٕمقد أن ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ  ُِم

ٌَّ٘م٧م هؾ ،[311:قمٛمران آل] ﴾ َرسمُِّٙمؿْ   .أي٦م هذه أن٧م ومٝمٛمؽ طم٥ًم قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ـَم

 رُمْم٤من؟ ىمْم٤مء ذم :اعمٚم٘مل

 .رُمْم٤من ىمْم٤مء ذم سمحثٜم٤م هق: اًمِمٞمخ

 .ٓ :اعمٚم٘مل

 .أي٦م ظم٤مًمٗم٧م يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 . أي٦م خت٤مًمػ ل ذًمؽ، ذم هل٤م وؾمع اًمِم٤مرع :اعمٚم٘مل
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 ىمقًمف ُمثالً  يٕمٜمل قة،ظمٓم ظمٓمقة ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ٟمٛمٌم سمدٟم٤م ٟمحـ ٓ،: اًمِمٞمخ

َُم٧ْم ﴿ : شمٕم٤ممم  .[1:اح٤مئدة] ﴾اعْمَٞمَْت٦مُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمرِّ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 آظمره، إمم سم٤مجلقع إمحر اًمٌحر ؾم٤مطمؾ ذم اسمتالؤهؿ ىمّم٦م ذم قمٌٞمدة أبق: اًمِمٞمخ

 أو اـمٚمع اًمرؾمقل ٟم٘مقل أن ىمٌؾ. اًمٕمجٞم٥م هذا اًمٙمٌػم احلقت ُمـ اًمًٛمؽ ُمـ أيمٚمقا 

 أن ٟمٗمؽمض آظمره، إمم ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو «ُمٜمف رء قمٜمديمؿ هؾ»: هلؿ ىم٤مل اًمرؾمقل

َُم٧ْم ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ُمقاومؼ هذا ومٕمٚمٝمؿ  .[1:اح٤مئدة] ﴾اعْمَٞمَْت٦مُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمرِّ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .خم٤مًمػ وآ ُمقاومؼ أنف ٟمٗمؽمض: اًمِمٞمخ

 .ُمقاومؼ أنف ٟمٗمؽمض ٓ، :اعمٚم٘مل

 ٓ: اًمِمٞمخ

 .اومؽماض يم٤من، إذا :اعمٚم٘مل

، يم٤من إذا: اًمِمٞمخ  .شاعمٞمت٦م قمٚمٞمٙمؿ طمرُم٧م»: شم٘مقل وأي٦م اعمٞمت٦م أيمٚمقا  أيمٚمقا

 .ؿمٞمخ ي٤م خم٤مًمػ أنف ؿمؽ ٓ :اعمٚم٘مل

 .خمّمّم٦م أي٦م إن ٟم٘مقل أن، أي٦م ذم ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا هٜم٤م:وم٢مذاً  هق، هذا: اًمِمٞمخ

 .مجٞمؾ :اعمٚم٘مل

 صح؟: اًمِمٞمخ

 .مجٞمؾ :اعمٚم٘مل

، أن ضمدًا، مجٞمؾ: اًمِمٞمخ  ذم ٟمحـ ومٞمم أي٦م هلذه خمّمص قمٜمدٟم٤م ذم وؾم٤مرقمقا

 أن؟ اًمٙمالم ُمـ صدده

 .خمّمص قم٤مئِم٦م طمدي٨م أن ٟمٗمز ذم اًمذي :اعمٚم٘مل
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 .قم٤مئِم٦م أن ٟمٗمًؽ ذم اًمذي: اًمِمٞمخ

 ؿمٕم٤ٌمن إمم رُمْم٤من ًم٘مْم٤مء وشم٠مظمػمه٤م اًمّمحٞمحلم ذم اًمذي قم٤مئِم٦م طمدي٨م :اعمٚم٘مل

 .ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٞمؽ أيمرر ٓ وطمتك شم٘مدم، يمم سمذًمؽ اًمرؾمقل وقمٚمؿ

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .ًمذًمؽ خمّمص أنف :اعمٚم٘مل

 يٕمٜمل إجي٤مب، وٓ ؾمٚم٥م ٓ قمٜمدٟم٤م ُم٤م ٟمحـ هذا؟ أظمذت أجـ ُمـ ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 ُمتٗم٘م٤من ٟمحـ يمذًمؽ؟ أخٞمس ومٕمٚم٧م، ومٞمم ؿمؽ سمال ُمٕمذورة قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن ٟمٗمؽمض

 .هذا ذم

 .ؿمٞمخ ي٤م... .يرد ىمد :اعمٚم٘مل

 .ؾم١مازم قمـ اجلقاب أظمذت ُم٤م ٓ،: اًمِمٞمخ

 .ُمٕمذورة أهن٤م هذا، ؿمٞمخ ي٤م أرى ٓ أن٤م :اعمٚم٘مل

  يمٞمػ؟ ُمٕمذورة، شم٘مقل أن٧م ٓ،: اًمِمٞمخ

 .قمذراً  هل٤م أختٛمس ٓ أن٤م: ًمؽ ىمٚم٧م ىمري٤ٌمً  ٓ، :اعمٚم٘مل

 يمٞمػ؟: اًمِمٞمخ

 .قمذراً  هل٤م أختٛمس ٓ أن٤م: ًمؽ ىمٚم٧م :اعمٚم٘مل

 .أىمره٤م شم٘مقل اًمرؾمقل دام ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م: اًمِمٞمخ

 .اًمت٠مظمػم هل٤م يّمح أي ُمٕمذورة،: ُمداظمٚم٦م

 .آه: اًمِمٞمخ

 .مجٞمؾ ٟمٕمؿ أي :اعمٚم٘مل

 . ومٝمٛمل هذا هذا: اًمِمٞمخ

 .هذا قمغم ُمتٗم٘مقن ٟمحـ ؿمؽ ومال اًمت٠مظمػم، هل٤م يّمح اعمٕمٜمك، هبذا يم٤من إذا :اعمٚم٘مل
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 ٕن اًمٌح٨م: ذم آؾمتٕمج٤مل أطم٥م ُم٤م أن٤م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أن ٟمحـ ٓ، ٓ: اًمِمٞمخ

 .ُمتٜم٤مهٞم٦م ِدىّم٦م ومٞمٝم٤م اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػًما 

 .صحٞمح :اعمٚم٘مل

 .أن٤م شمٕمٚمٞمكم همػم ُمٜمؽ اًمتٕمٚمٞمؾ ًمٙمـ ؾمقاء، يمٚمٛم٦م قمغم ٟمٚمت٘مل ٟمحـ أن: اًمِمٞمخ

 .صحٞمح :اعمٚم٘مل

 .أن٧م شمٕمٚمٞمٚمؽ همػم أن٤م وشمٕمٚمٞمكم: اًمِمٞمخ

 صحٞمح :اعمٚم٘مل

 ُمـ أظمرت ومٞمم يم٤مٟم٧م ُم٤م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن قمغم ُمٕمؽ ٟمحـ ٟمٚمت٘مل ًمٙمـ: اًمِمٞمخ

 .ُمٕمذورة ومٝمل اًمالُم٤ٌمٓة، هق اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف مم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ىمْم٤مء

 .صحٞمح هذا :اعمٚم٘مل

 .واوح: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

: أىمقل أن٤م قُمْذره٤م؟ هق ُم٤م أن، اخلالف هٜم٤م شُمٕمذورة» يمٚمٛم٦م أن ه٤مه،: اًمِمٞمخ

 وأن اًمٙمالم هذا ؾمٛمٕم٧م يم٤من أن٤م اعمُْدرضم٦م اجلٛمٚم٦م شمٚمؽ ذم ضم٤مء يمم أهن٤م قمذره٤م

 ًمٙمـ اًمزي٤مدة، هذه طمقل قمٚمٛمل ٟم٘م٤مش ذم ُمٕمؽ أدظمؾ ُم٤م ًمذًمؽ هذا، ذم سمٕمٞمد قمٝمدي

 .زيـ هل٤م، وضمقد ٓ أنف أومؽمض

رت ُم٤م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة إن أىمقل وم٠من٤م ـمٞم٥م،  إمم رُمْم٤من ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ىمْم٤مء َأظمَّ

 ذم ُمٕمؽ وأن٤م ُمٕمل أنؽ قمغم أن واشمٗم٘مٜم٤م ُمٕمذورة، وهل إٓ ؾمٜم٦م سمٕمد شم٘مري٤ٌمً  ؿمٕم٤ٌمن

 صح؟. ُمٕمذورة أهن٤م

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ومٝمل أىمره٤م اًمرؾمقل إن شم٘مقل أن٧م. اًمٕمذر ٟمقع حتديد ذم خمتٚمٗمقن ٟمحـ ًمٙمـ: اًمِمٞمخ

 طم٤مؿم٤م اًمٙمالم، ُمـ سمٌمء أب٤مًمغ وأن طم٤مؿم٤م،: أىمقل أن٤م اًمت٠مظمػم، ُمـ ومٕمٚم٧م سمم ُمٕمذورة
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ٌِّؼ ٓ أن قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة ـْ  َُمْٖمِٗمَرةٍ  إمَِم  َوؾَم٤مِرقُمقا ﴿: أي٦م قمٛمقم شُمَٓم  إٓ [311:قمٛمران آل] ﴾َرسمُِّٙمؿْ  ُِم

 شمٕم٤ممم ىمقًمف أن اًم٤ًمسمؼ يمالُمؽ ُمٕمٜمك أن سمدًمٞمؾ آظمر، ـمقراً  اًمٌح٨م أظمذ أن ًمٕمذر،

ص قم٤مم شوؾم٤مرقمقا »  يمذًمؽ؟ أخٞمس اًم٘مْم٤مء، شم٠مضمٞمؾ ُمٜمف ظُمّمِّ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

َُم٧ْم ﴿ اًمتخّمٞمص ُمثؾ إمم سمح٤مضم٦م ٟمحـ أن اًمتخّمٞمص هذا: اًمِمٞمخ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمرِّ

 واعمٝمؿ هٜم٤م، وٟم٘مػ. ًمديٜم٤م يقضمد ٓ وهذا قمٌٞمدة، أيب طمدي٨م سمٛمثؾ [1:اح٤مئدة] ﴾اعْمَٞمَْت٦مُ 

 .ظمػًما  اهلل وضمزاك ٟمٔمري، وضمٝم٦م وقمروم٧َم  ٟمٔمرك وضمٝم٦م قمروم٧ُم  أنٜمل

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أؾمتٗمٞمد أن أريد أن٤مىمش ؿمٞمخ، ي٤م ..:اعمٚم٘مل

 .ومٞمف ؿمؽ ٓ هذا يٕمٜمل اهلل، وؾمٌح٤من: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .خيٞمٗمٜمل هذا يمالُمؽ هف ُيـخٞمٗمٜمل، هذا ًمٙمـ : اًمِمٞمخ

 .[وحؽ] :اعمٚم٘مل

 يمٞمػ؟ شمدري خيٞمٗمٜمل، هذا يمالُمؽ: اًمِمٞمخ

 ذًمؽ؟ يمٞمػ :اعمٚم٘مل

 . [وحؽ]: اًمِمٞمخ

 ..أطم٥م أن٤م، ـمٌٞمٕمتل هذا ٓ، :اعمٚم٘مل

 ٟمحـ طم٤مضم٦م، ٓ رء قمـ يٕمتذرون طمٞمٜمم يمثػمون، سمٞمؽميمٝم٤م ُمٕمٚمٞمش: اًمِمٞمخ

 [وحؽ] قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة قمذراً  ٟمقضمد أن ٟمح٤مول

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اعمٚم٘مل

 .ًمٕمذر طم٤مضم٦م ذم ُم٤م أن٧م: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل
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 .قمٚمؿ ـم٤مًم٥م ُمثكم ٕنؽ: اًمِمٞمخ

 .ُمثٚمؽ ًم٧ًم ٓ :اعمٚم٘مل

 .ُمِم٤مع واًمٕمٚمؿ: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ىمد ٓ قمٚمؿ، وـم٤مًم٥م اًمًـ، ويمٌػم وقم٤مل ؿمٞمخ أنف اعمقوقع، هَيَُٛمٜمَّؽ وٓ: اًمِمٞمخ

 صح؟ اًمٗم٤موؾ، ذم يقضمد ٓ ُم٤م اعمٗمْمقل ذم يقضمد

 .يقضمد :اعمٚم٘مل

 .ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

 .ًمٙمـ :اعمٚم٘مل

 .ُمٗمْمقًٓ  يمقٟمؽ صٗم٦م ذم اًمٗم٤موؾ أن٧م شمٙمقن وم٘مد: اًمِمٞمخ

 .واوح: اًمِمٞمخ

 .اهلل طمٗمٔمؽ :اعمٚم٘مل

 رضمؾ هذا، قمغم اشمٗم٘مٜم٤م ُمٕمذورة، قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة: وم٠مىمقل ٟمٛميض، أن ٟمحـ: اًمِمٞمخ

 هق هؾ آظمره، إمم رسمٕمف أو ٟمّمٗمف أو رُمْم٤من ىمْم٤مء وقمٚمٞمف ؾمٜم٦م قمنمون قمٚمٞمف ُم٣م

 .سمغم: شم٘مقل وأن٧م اًمٗمرق، أن ٓ،: أىمقل أن٤م. قم٤مئِم٦م يم٤مًمًٞمدة ُمٕمذور

 .ُمٕمذوراً  ًمٞمس: أىمقل أن٤م ٓ، :اعمٚم٘مل

 .ُمٕمذور شم٘مقل أن يٚمزُمؽ ٓ،: اًمِمٞمخ

 .ُمٕمذور ومٝمق يًتٓمٞمع، ٓ يم٤من: إًذا :اعمٚم٘مل

 وإٓ. آؾمتٓم٤مقم٦م طمدود ذم ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اًمٌح٨م. يًتٓمٞمع ٓ ىمٚم٧م أن٤م: اًمِمٞمخ

  طمٓمٞمٜم٤م إذا

 .اًمّمٞم٤مم شمرك ؾمٜم٦م قمنميـ ُم٤ٌمٓة ٓ إذا :اعمٚم٘مل
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 .هق هذا: اًمِمٞمخ

 .آصمؿ هذا :اعمٚم٘مل

 .اًمدًمٞمؾ: اًمِمٞمخ

  هذا... .:ُمداظمٚم٦م

  يمٞمػ؟ ٓ، :اعمٚم٘مل

 .آظمر رُمْم٤من إمم اًم٘مْم٤مء..هذا: ُمداظمٚم٦م

 أطمًـ هذا: ُمداظمٚم٦م

. سم٤مًمٜمذر اًمقوم٤مء اعمقوقع أصؾ أن وهق ؿمٞمًئ٤م يتذيمر أن جي٥م هق ٓ،: اًمِمٞمخ

 ٓ؟ أم آصممً  ُم٤مت هؾ ص٤مم، وُم٤م وُم٤مت شهلل ؿمٙمراً  يقُم٤مً  -ُمثالً - ٕصقُمـ»

 آصمًم، يٛمقت ٓ: ي٘مقل اًمرمحـ قمٌد أبق إؾمت٤مذ أن خمٓمئ٤مً  يمٜم٧م ًمٕمكم ومٝمٛم٧م اًمذي 

 سم٘مك وم٠مفمـ اعمدظمؾ، هذا وأدظمٚمٜم٤م اعمقًم٩م هذا أوجلٜم٤م اًمذي اعمٜمٓمٚمؼ هل هل اًمٜم٘مٓم٦م ومٝم٤م

 صدىم٦م أو صٞم٤مم ُمـ ٟمذر ووم٤مء يٕمٜمل قمٚمٞمف اًمذي هذا وم٤مٔن أوًمف، ُمـ اًمٌح٨م إمم ٟمرضمع

 يٕمٜمل طمرج وٓ شمرى ومٞمم ٟمٕمؿ، ٓ؟ أم آصممً  يٛمقت يٗمٕمؾ، أن ىمٌؾ وُم٤مت آظمره، إمم أو

 .ُم٤م أن٤م

 .رُمْم٤من ىمْم٤مء وسملم اًمٜمذر سملم ومرق ؿمٞمخ ي٤م هٜم٤مك ًمٞمس ُم٤م، ٓ، :اعمٚم٘مل

 اًم١ًمال؟ يم٤من هق هذا: اًمِمٞمخ

 .آصممً  يٛمقت هؾ شم٠ًمخٜمل أن٧م :اعمٚم٘مل

 -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- شَمـِحد ٓ: اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخ ي٤م اًم١ًمال أقمد. ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أطمٞمد ُم٤م ٓ :اعمٚم٘مل

 أي أو يٕمتٛمر أو يتّمدق أو يّمقم أن ٟمذر قمٚمٞمف رضمؾ: أىمقل أطمًٜم٧م،: اًمِمٞمخ

 آصمًم؟ يٛمقت هؾ سمٜمذره، يػ ول ُم٤مت صمؿ اًمٕم٤ٌمدات، ُمـ قم٤ٌمدة



 686 اًم٘مْم٤مء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .آصممً  يٛمقت :اعمٚم٘مل

 اًمدًمٞمؾ؟ هق ُم٤م ظمالص، آه،: اًمِمٞمخ

  شٟمذر ُمـ» :اعمٚم٘مل

 .هذا قمغم ُمتٗم٘مقن أن ٟمحـ ُمٝمؿ، ُمش حييٟم٤م، ُم٤م أو حييٟم٤م: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

! سم٤مًمت٠مظمػم؟ شم٠مثؿ أٓ اُمرأة، أو رُمْم٤من ىمْم٤مء قمٚمٞمف أن ومرضمؾ ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 أصؾ اعمقوقع، أصؾ قمـ ٟمْمٞمع ُم٤م يمٚمف اًمٌح٨م ٟمقصؾ ؿم٤من ُمـ رضمٕمٜم٤م ٟمحـ َهاّل 

و ىمْم٤مء قمٚمٞمف أو قمٚمٞمٝم٤م يم٤من اعمقوقع  .ؿمقال ُمـ ؾمت٦م سمّمٞم٤مم يٜمِمٖمؾ وسمِدُّ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 وهق إضمؾ ي٠متٞمف ىمد ٕنف ح٤مذا؟ قمٚمٞمف: ُم٤م سم٘مْم٤مء يٌدأ أن سمد ٓ: أىمقل أن٤م: اًمِمٞمخ

 ومرض، ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘مض ول ُم٤مت هذا ًمٙمـ أج٤مم، ؾمت٦م ُمًتح٦ٌم هل سم٤مًمٓم٤مقم٦م، ُمِمٖمقل

 .آصممً  يٛمقت ٓ أنف يمالُمؽ ُمـ ومٝمٛم٧م أن٤م. آصممً  ُم٤مت أنف أزقمؿ وم٠من٤م

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 .اًمٙمالم هذا ذايمر وأن٧م سمٙمر أيب سم٠مثر اؾمتئٜم٤مؾم٤مً  اؾمت٠من٧ًم يمٜم٧م ح٤مذا؟: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

غ اًمذي ومم ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ قِّ ًَ  وشم٠مضمٞمؾ قمٚمٞمف، جي٥م ٓ سمم اًمتٕمجٞمؾ اإلٟم٤ًمن هلذا ُي

غ اًمذي ُم٤م قمٚمٞمف، جي٥م ُم٤م قِّ ًَ  :اًم٘م٤مئؾ ىم٤مل يمم يٕمٜمل اًمنمقمٞم٦م، احل٘م٤مئؼ هذه قمٙمس ًمف ُي

 ىمّمػمُ  حتّمٞمٚمف قمـ واًمٕمٛمر           يمثػمُ  ـمٚمٌتف إن اًمٕمٚمؿ

 .وم٤مٕهؿ ُمٜمف إهؿ وم٘مدم

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 ٓ هذا اًمٕمٚمؿ، سمٜم٤مومٚم٦م واٟمِمٖمؾ قمٚمٞمف، قملم ومرض هق ُم٤م يتٕمٚمؿ أن شمرك: اًمِمٞمخ
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 ُمـ أج٤مم ؾم٧م سمّمٞم٤مم ٟمٗمًف يِمٖمؾ أن، أجديٜم٤م سملم اعمث٤مل هق وهذا آه،. آصممً  يٙمقن ؿمؽ

 .رء ٕي أو عمرض ىمْم٤مء، أج٤مم ؾم٧م وقمٚمٞمف ؿمقال،

 أن قمٚممً  إهؿ، قمغم ُمٝمؿ سم٠منف اًمتٕمٌػم صح إن اعمٝمؿ، شم٘مديؿ اًمنمع جيٞمز ومٙمٞمػ 

 يم٤من هٜم٤م رُمْم٤من، أج٤مم ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘مض ل وهق إضمؾ ي٠متٞمف وم٘مد اًم٤ٌمب، قمغم إضمؾ

: ٟم٘مقل أن إمم اًمٌح٨م هذا واوٓمرٟم٤م ٓ؟ أم آصمم هذا يٛمقت هؾ: اًمٌح٨م شمًٚمًؾ

 .آصممً  يٛمقت أنف أفمـ وم٤مشمٗم٘مٜم٤م ُمًتٓمٞمع وهق حي٩م ول ُم٤مت اًمذي

 .ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 وسملم وىم٧م، إمم وىم٧م ُمـ اًمّمالة وىم٧م متديد سملم اًمٗمرق وسَمٞمَّٜم٤م ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 وًمذًمؽ -ُمثالً – يم٤محل٩م اًمٕم٤ٌمدة ومٞمف شمٜمتٝمل أو يٜمتٝمل وىم٧م هل٤م ًمٞمس اًمتل اًمٕم٤ٌمدة هذه

 ًمٚمح٩م ُمًتٓمٞمٕم٤مً  ُم٤مت اًمذي هذا أن وهق اًمذيمر، أٟمػ ضمقاسمؽ ُمـ شمرى أنؽ أفمـ

 قمغم جي٥م احل٩م هؾ: اًمٕمٚممء ىمقزم ُمـ اًمّمقاب أن شمرى أنؽ  آصمًم، يٛمقت أنف حي٩م ول

 .اًمٗمقر قمغم جي٥م سم٠منف: شم٘مقل وم٠مفمٜمؽ اًمؽماظمل؟ قمغم أم اًمٗمقر

 .هق هذا :اعمٚم٘مل

 .فمٜمل هٙمذا اؾمتٓم٤مقم٦م، وضمدت ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، :اعمٚم٘مل

 ُمـ ؾم٧م ىمْم٤مء شم٠مظمػم طمٙمؿ يٕمٓمٞمٜم٤م دًمٞمؾ ُمـ ًمٜم٤م سمد ٓ وم٤مٔن أطمًٜم٧م،: اًمِمٞمخ

 إطمٙم٤مم قمٙمس ٕنف دًمٞمؾ: ُمـ ًمف سمد ٓ هذا ؿمقال، ُمـ ؾم٧م سمٕمد ُم٤م إمم رُمْم٤من

 .اًمٗمرض قمغم اعمًتح٥م شم٘مديؿ اًمنمقمٞم٦م،

 ...أو شمًتحي يٕمٜمل ومٚمٕمٚمؽ

 .ىم٤مئؾ ؿمٞمخ ي٤م ي٘مقل ىمد :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

ٌُْٕمد قم٤مئِم٦م أن يمم :اعمٚم٘مل ك أن شمٗمْمٚم٧م يمم َي  ذقمل، ًمٕمذر إٓ اًم٘مْم٤مء شَمؽْمُ
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 .اًمِم٤مرع قمٚمٞمٝم٤م طَم٨ّم  اًمتل اًمٗم٤موٚم٦م إج٤مم صٞم٤مم شمؽمك أن يٌٕمد ومٙمذًمؽ

 أهؿ؟ إُمريـ أيُّ . ؾمقاء ٓ، ؾمقاء، ٓ،: اًمِمٞمخ

 .اؾمُتِح٥م مم٤م أهؿ وضم٥م ُم٤م :اعمٚم٘مل

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك اعمقوقع، اٟمتٝمك: اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل ومٞمف، ؿمؽ ٓ هذا :اعمٚم٘مل

 ُمـ إزمَّ  أطم٥مُّ  وهذا ُمٕمؽ، أن٤م أتٗمؼ طمتك أن ًمٜم٤م سمد ٓ اعمقوقع، اٟمتٝمك: اًمِمٞمخ

غ طمتك دًمٞمؾ، ُمـ سمد ٓ ُمٕمل، أن٧م شمتٗمؼ أن قِّ ًَ  ٟمٗمًٝم٤م شمِمٖمؾ أن قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة ُٟم

 .اًمٗمرض دون سم٤مًمٜمٗمؾ

 أٓ سم٤مًمٜمقاومؾ يِمتٖمؾ وص٤مر اًمٔمٝمر، صالة وىم٧م قمٚمٞمف دظمؾ رضمالً  أن ًمق :اعمٚم٘مل

 احل٤مًم٦م؟ هذه ذم وهق إضمؾ ي٠متٞمف أن يٛمٙمـ

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 ًمف؟ ؾمقهمٜم٤م...يمٞمػ :اعمٚم٘مل

 يمقىم٧م وًمٞمس ممدوداً  وىمت٤مً  اًمّمالة هلذه ضمٕمؾ اًمنمع آٟمٗم٤ًم، ىمٚمٜم٤م ؾمقاء، ٓ،: اًمِمٞمخ

ع ممدودًا، وىمت٤مً  ًمف ضمٕمؾ هن٤ميتف، ُيْٕمَرف ٓ اًمذي اًمٓمقيؾ اًمٕمٛمر َـّ  أو ًمف وَذَ  قمغم ًمف ؾَم

 ٕنف يمذا: اًمٗمريْم٦م ىمٌؾ يّمكم أن ؾمـ أو ذع ذم  اعمًتؽم اًمْمٛمػم سم٘مك طم٥ًم

 ـم٤مئٕم٤مً  ُم٤مت -ُمثالً - اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜم٦م يّمكم وهق ُم٤مت ومٚمق ىم٤مئًم، وىمتٝم٤م يزال ٓ اًمٗمريْم٦م

 رُمْم٤من، ُمـ اًم٧ًم وقمٚمٞمف ؿمقال ُمـ اًم٧ًم يّمقم وهق ُم٤مت اًمذي أم قم٤مص، همػم

 ًمٜمٔم٤مم ىمٚم٥م هذا اًمٗمريْم٦م، قمـ إقمراوف سم٥ًٌم قم٤مصٞم٤مً  ُمتٜمٗماًل، ـم٤مئٕم٤مً  يٛمقت ومٝمذا

 ٟمٔمر وضمٝم٦م ومٝمؿ ُمٜم٤م يمؾ يٕمٜمل، طم٤مل يمؾ قمغم. ذًمؽ ذم ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ اًمنمع

ر ص٤مطمٌف، ي ُم٤م ًمٜمجد اهلل ؿم٤مء إن وُٟمَٗمٙمِّ  .اخلالف ؿم٘مل أطمد ُيَ٘مقِّ

 .حيٗمٔمؽ اهلل :اعمٚم٘مل

 .يًٚمٛمؽ اهلل: اًمِمٞمخ



 684 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًم٘مْم٤مء

 اًمٜم٤مومٚم٦م قمغم ُمثالً  رُمْم٤من ىمْم٤مء شم٘مديؿ..اًم١ًمال ُمـ ٟمٗمٝمؿ هؾ أؾمت٤مذ ـًمٙم :اعمٚم٘مل

 سم٤مًمٜم٤مومٚم٦م؟ سم٤مـمؾ صٞم٤مُمف أو جيقز، ٓ أنف

 أردت ؿمق ٟمٕمؿ. اًمٗمريْم٦م قمغم اًمٜم٤مومٚم٦م شم٘مديؿ سم٥ًٌم آصمؿ سم٤مـمؾ، أىمقل ُم٤م ٓ: اًمِمٞمخ

 شم٘مقل؟

 اًمٌح٨م؟ ؾم٥ٌم أجش ُمت٠مظمراً، ضمئ٧ُم  ـمٌٕم٤مً  أدري ُم٤م أن٤م ؿمٞمخٜم٤م، أىمقل: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ يأ: اًمِمٞمخ

 صقرة ذم ًمٙمـ. ومٞمٝم٤م اٟمتٝمٞمتقا  اًمٚمِّـل اًمٜمٝم٤مي٦م أجش زم ووح ُم٤م ًمٙمـ: ُمداظمٚم٦م

ٌَْؼ  ول اًم٘مْم٤مء، قمٚمٞمف و٤مق ُمـ قمٜمٝم٤م، اًم١ًمال يٙمثر: ُمداظمٚم٦م  ؿمقال، أج٤مم ؾمت٦م إٓ َي

 اخلػميـ؟ سملم دمٛمع أن وشمريد

 .آه: اًمِمٞمخ

م: ُمداظمٚم٦م ؿ صمؿ اًمقىم٧م، ًمْمٞمؼ ؿمقال أومُتَ٘مدِّ  . ذًمؽ سمٕمد اًم٘مْم٤مء شُمَتٛمِّ

 .هٜم٤م صقر صمالث قمٜمدٟم٤م ذم اعمخرج، سمتٕمرف ٟمحـ ٓ،: اًمِمٞمخ

 . اًمذ٤مت مجع ىمْمٞم٦م هل اًمٚمِّـل: ُمداظمٚم٦م

 .ًمٙم٤من: اًمِمٞمخ

 سم٘مْمٞم٦م ىمٜمٕم٤من همػم واهلل أن٤م: ىم٤مل ُمثالً  واطمد ًمق ؿمٞمخٜم٤م، همػمه٤م ـمٞم٥م،: ُمداظمٚم٦م

 .هٞمؽ ي٤م هٞمؽ ي٤م صقرة وسمِّدي ُمثاًل، اًمذ٤مت مجع

 أجش؟ ىمٜمٕم٤من، همػم قمٗمقاً  :اعمٚم٘مل

 .اًمذ٤مت مجع سم٘مْمٞم٦م: ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مًمٗمرض اسمدأ إٟمف اًمٌح٨م إيف،: اًمِمٞمخ

 سم٤مًمًت٦م؟ قمٚمٞمٝم٤م اًمقىم٧م و٤مق وًمق طمتك: ُمداظمٚم٦م

 .وًمق: اًمِمٞمخ
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 .أجقه: ُمداظمٚم٦م

 ٟمٗمس ذم يدظمؾ ُمٕملم، ًمٕمذر يمٚمف اًمِمٝمر ص٤مم ُم٤م اًمٚمِّـل ؿمٞمخٜم٤م يٕمٜمل :اعمٚم٘مل

 احلٙمؿ؟

 .رُمْم٤من ؿمٝمر: اًمِمٞمخ

 .ص٤مُمف ُم٤م يمٚمف ٟمٕمؿ، :اعمٚم٘مل

 .أيمثر وىم٧م إمم حيت٤مج هذا ٕنف أومم: سم٤مب ُمـ أومم، سم٤مب ُمـ يمٚمف،: اًمِمٞمخ

 (  11 :62 :31/ 741/واًمٜمقر اهلدى)

 ظذ هق هؾ فؾدظقة اشتجابةً  أؾطر افذي فؾؿتـػؾ افؼضاء

 آشتحباب؟ أم افقجقب

 صٜمٕم٧م: ىم٤مل قمٜمف اهلل رض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم هٜم٤م: ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م

: اًم٘مقم ُمـ رضمؾ ىم٤مل اًمٓمٕم٤مم ُوِوعَ  ومٚمم وأصح٤مسمف، هق وم٠مت٤مين ـمٕم٤مُم٤ًم، ط اهلل ًمرؾمقل

 يقُم٤مً  َوُصؿ أوْمٓمِر»: ىم٤مل صمؿ «ًمٙمؿ وشَمَٙمّٚمػ أظمقيمؿ دقم٤ميمؿ»: ط وم٘م٤مل ص٤مئؿ، إين

 وأفمـ احل٤مومظ، وصٗمف يمم طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد اًمٌٞمٝم٘مل رواه احلدي٨م هذا« ؿمئ٧م إن ُمٙم٤مٟمف

 ؾم٤مسمؼ اًمًٞمد شمٕمٚمٞمؼ هٜم٤م أذيمر، ٓ أن طمًٜمتٛمقه أو يمتٌٙمؿ سمٕمض ذم صححتٛمقه

 ًمف ويًتح٥م ُمتٓمققم٤مً  ص٤مم عمـ اًمٗمٓمر ضمقاز إمم اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر ذه٥م وىمد: ي٘مقل

  اًم٘مْم٤مء؟ ذم اؾمتح٤ٌمسمف إُمر، هذا شمرون ومٝمؾ اًمٞمقم، ذًمؽ ىمْم٤مء

 وهذا شؿمئ٧م إن »: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل قمغم ٟمزيد وٓ ٟم٘مقل ٓ: اًمِمٞمخ

 ذم اعمٕمروف احلدي٨م ذم سمف اًمتٍميح ضم٤مء ُم٤م وهذا اعمتٓمقع، ًمٚمّم٤مئؿ اخلٞم٤مر يٕمٓمل

 ؿم٤مء وإن ص٤مم ؿم٤مء إن ٟمٗمًف أُمػم اعمتٓمقع اًمّم٤مئؿ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م اًمًٜمـ،

 .اخلػمة ومٚمف «أومٓمر

 ( 11: 15: 56/ 815/ واًمٜمقر اهلدى)
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 ؿضاء وظؾقفا حامؾ امرأة

 وًمٙمٜمٝم٤م اًم٘مْم٤مء وشمقد اح٤مض، رُمْم٤من ُمـ ىمْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م أظم٧م: اًم١ًمال: ُمداظمٚم٦م

 أن؟ هل٤م احلؾ ومم اًمّمٞم٤مم، ُمـ وشمتٕم٥م اًم٤ًمسمع اًمِمٝمر ذم طم٤مُمؾ أن

 يمٗم٤مرة: هل٤م وًمٞمس ومتّمقم اًمّمٞم٤مم قمغم اًم٘مدرة سمٜمٗمًٝم٤م شمِمٕمر طمٞمٜمم طمؾ، ٓ: اًمِمٞمخ

 أداء طم٤مًم٦م ذم طم٤مُماًل  شمٙمقن أن أو اهلل، ؾمٛمح ٓ ُمزُمٜم٤ًم ُمرًو٤م ُمريْم٦م ًمٞم٧ًم ٕهن٤م

 .اًم٘مْم٤مء ُمـ شمتٛمٙمـ اًمٗمرص٦م ؾمتٚم٘مك إًذا ومٝمل اًم٘مْم٤مء وًمٞمس اًمّمٞم٤مم

 (11:33:12/ب11: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 أم أوًٓ  صقال مـ بافست يبدأ هؾ رمضان مـ ءؿضا ظؾقف رجؾ

 بافؼضاء؟ يبدأ

 يٌدأ أم أوًٓ  ؿمقال ُمـ سم٤مًم٧ًم يٌدأ هؾ [رُمْم٤من ُمـ ىمْم٤مء قمٚمٞمف رضمؾ]: ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًم٘مْم٤مء؟

 إن ًمٙمٜمف ؿمقال، ُمـ اًم٧ًم صٞم٤مم ُمـ قمٚمٞمف أوضم٥م هذا ٕن قمٚمٞمف: سمم يٌدأ: اًمِمٞمخ

 ُمـ وًمٙمـ ُم٤مٟمع، ذم ُم٤م رُمْم٤من سمّمٞم٤مم ذًمؽ أتٌع صمؿ ؿمقال ُمـ اًم٧ًم ص٤مم أي ومٕمؾ،

 .اًم٘مْم٤مء هق وإوضم٥م إوضم٥م، ي٘مدم إومْمٚمٞم٦م طمٞم٨م

 (11:12:62( /68) ضمدة ومت٤موى)

 ٓ وهق افتايل رمضان ودخؾ ادرض بعذر رمضان أؾطر رجؾ

 معذوًرا يزال

 صٞم٤مم اؾمتٓم٤مع ُم٤م قمٛمٚمٞم٦م ومٞمف يم٤مٟم٧م ُمٕمدشمف واطمد يٕمٜمل، ًمٚمّمٞم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم: اًم١ًمال
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 قمٜمف، ُيٙمّٗمر أجْم٤ًم، يّمقم أن يًتٓمٞمع ٓ هذا رُمْم٤من ضم٤مء صمؿ اح٤موٞم٦م، اًمًٜم٦م رُمْم٤من

 اإلٟم٤ًمن؟ هذا سمرئ ُم٤م يٛمٙمـ ـم٥م يٌدأ، ح٤م يًتٜمك أو اًمٙمٗم٤مرة، يدومع

 .اجلقاب اؾمٛمٕمل: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 َيِْمَٗمك أنف اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م اعمرض هذا إن: ي٘مقًمقا  إـم٤ٌمء يم٤من إذا: اجلقاب

 .اهلل ؿم٤مء إن يِمٗمك طمتك يٜمتٔمر وإٟمم ُيَٙمّٗمر، ٓ ًمؽ ىم٤مًمقا  ُم٤م ُمثؾ ومٝمق ص٤مطمٌف،

 ؿمٝمر يمؾ: ومحٞمٜمئذٍ  يِمٗمك، ٓ اعمرض هذا أن اًمٖم٤مًم٥م: ي٘مقًمقا  إـم٤ٌمء يم٤من وإن 

 اًمتٗمّمٞمؾ؟ هذا ومٝمٛم٧ِم .. ُمًٙملم إـمٕم٤مم يقم يمؾ قمـ ُيٙمّٗمر ومٞمف أومٓمر رُمْم٤من أؿمٝمر ُمـ

 !سمس ومٝمٛم٧م.. ومٝمٛم٧م ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .ىمٚم٧م ُم٤م قمكمّ  شُمِٕمٞمدي شم٘مدري: اًمِمٞمخ

 أرسمٕم٦م؟ صمالصم٦م ؾمٜمتلم سمٕمد وًمق طمتك أُمؾ هٜم٤مك ؾمٞمؼمأ  أنف إـم٤ٌمء ىم٤مًمقا  إذا ٓ،: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 اًمزُمٜمٞم٦م؟ اًمٗمؽمة ُمٝمؿ همػم يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

ي ل أن٧ِم  ًمٙمـ ُمٝمؿ، همػم ٓ،: اًمِمٞمخ  .سمف ًمِؽ  ىمٚم٧م أن٤م اًمذي اًمتٕمٌػم شُمَٕمؼمِّ

 .ومٝمٛمتؽ: ُمداظمٚم٦م

 ..ٓ: اًمِمٞمخ

 .سمٞمٙمٗمره..ؾمٞمؼمأ : إذا: ُمداظمٚم٦م

 ي٘مقًمقا  إـم٤ٌمء إذا ًمؽ ىمٚم٧م.. هٙمذا ًمٞمس احلالل سمٜم٧م ي٤م اٟمتٌٝمل ٓ،: اًمِمٞمخ

 قمرومتل؟.. اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م.. فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م

 .سمٞمؼمأ  أنف: ُمداظمٚم٦م

 اعمريض هذا أن اًمٔمـ قمغم اًمٖم٤مًم٥م: احل٤مذق اعمًٚمؿ اًمٓمٌٞم٥م ىم٤مل إذا ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ



 689 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًم٘مْم٤مء

 .وي٘ميض يِمٗمك طمتك يّمقم ٓ طمٞمٜمئذٍ  َيِْمَٗمك

ر أن سمد ٓ طمٞمٜمئذٍ  يِمٗمك، ٓ أنف اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م: اًمٓمٌٞم٥م ىم٤مل إذا أُم٤م   قمـ ُيَٙمٗمِّ

 ومٝمٛمتل؟ ُمًٙمٞمٜم٤ًم، يقم يمؾ

 .ومٝمٛم٧م ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ..شمٕمٞمدي شمًتٓمٞمٕمل: اًمِمٞمخ

 هذا يِمٗمك ممٙمـ أنف قمغم إـم٤ٌمء فمـ قمغم سمٞمٖمٚم٥م إذا يٕمٜمل أن ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 ..يّمقم أنف طمتك يًتٜمك قمٜمف يٙمٗمر ُم٤م إٟمم هق اعمرض،

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 يقم يقم سمٙمؾ يِمٗمك، ٓ يٛمٙمـ أنف اعمريض هذا أن إٓ فمٜمٝمؿ قمغم يٖمٚم٥م: ُمداظمٚم٦م

 .إـمٕم٤مم

 .صحٞمح شمٕمٌػمك أن: اًمِمٞمخ

 سمس؟ ؾم١مال أجْم٤مً  ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمكم: اًمِمٞمخ

 ( 11 :39: 34/ 636/ واًمٜمقر اهلدى)

 شـقات فعدة رمضان صقام مـ ؾاهتا ما تؼض مل امرأة

  ؟[ؾمٜمقات ًمٕمدة رُمْم٤من صٞم٤مم ُمـ وم٤مهت٤م ُم٤م شم٘مضِ  ل اُمرأة]: مداخلة

 . رُمْم٤مًٟم٤م صمالصملم ومروٜم٤م ًمق قمٚمٞمٝم٤م ُم٣م رُمْم٤من ويمؿ: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 واطمد ؾمٌٕم٦م ذم ومثالصم٦م أج٤مم، ؾمٌٕم٦م ُمثالً  قمددت يمؿ رُمْم٤من يمؾ ذم: اًمِمٞمخ

 . قمٚمٞمٝم٤م مم٤م شمّمكم ومٝمل ُمثاًل، صٚمقات وقمنمة ُم٤مئتلم يٕمٜمل وقمنميـ،
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 .. واًمّمٞم٤مم: ُمداظمٚم٦م

 قمذر سم٥ًٌم أومٓمرهت٤م اًمتل إج٤مم شم٘ميض يٕمٜمل اًمّمالة، ًمٞمس صٞم٤مم قمٗمقاً : اًمِمٞمخ

 . اهلل ؿم٤مء ُم٤م اًمتٓمقع ُمـ شُمْٙمثِر ذًمؽ سمٕمد صمؿ شم٘مريٌل، طم٤ًمب شمٕمٛمؾ يٕمٜمل ىمٚمٜم٤م يمم احلٞمض،

 . أؾمتٓمٞمع ٓ ومت٘مقل[ هل٤م] ىمٚمٜم٤م ؿمٞمخ ي٤م: ُمداظمٚم٦م

 .. .يمٞمػ: اًمِمٞمخ

 . يمٌػمة هل ؿمٞمخ ي٤م شمٕمرف أن٧م: ُمداظمٚم٦م

  ٓ؟ أم أن رُمْم٤من شمّمقم أؾم٠مخؽ أن٤م أظمل ي٤م: اًمِمٞمخ

 اجلقاب ٟمٗمس و وؾم٠مخٜم٤م شمٚمؽ إج٤مم اىمض: هل٤م ٟم٘مقل ًمٙمـ شمّمقم هل: ُمداظمٚم٦م

 . وم٤مت اًمذي أىميض أن أؾمتٓمٞمع ٓ ٓ،: شم٘مقل أن إمم ًمٙمـ اًم١ًمال هلذا

  ؟اًمٕمٚممء ىمقل أم ىمقهل٤م هق ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 . ؿمؽ ومٞمف ُم٤م اًمٕمٚممء ىمقل: ُمداظمٚم٦م

 . ُمٕمف ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا أصكم، أريد ُم٤م ي٘مقل يّمكم، ًمف ٟم٘مقل رضمؾ يم٤من إذا ومتقى ذم ُم٤م: اًمِمٞمخ

 ( 13 :65 :55/ 512/واًمٜمقر اهلدى)

  شـقات ظؼ ؿبؾ افصقام مـ ؾاهتا ما تؼضِ  مل امرأة

ة :اًم٤ًمئؾ  شمٗمٕمؾ؟ وممذا ؾمٜمقات، قمنم ىمٌؾ ٟمٗم٤مس، ومؽمة ذم صٞم٤مُم٤مً  ديـ قمٚمٞمٝم٤م اُمرأ

 .شم٘ميض: اًمِمٞمخ

 ( 11 :65 :14/ 568/واًمٜمقر اهلدى)



 الزخص أِن
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 افصقم ظـ افعاجز فؾؽبر افػدية

ـَ  َوقَمغَم ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ف قم٤ٌمس اسمـ ي٘مقل ِذي  ًمٞم٧ًم»: ﴾ومِْدَي٦مٌ  ُيٓمِٞمُ٘مقَٟمفُ  اًمَّ

 صحٞمح  .شاًمّمقم يًتٓمٞمع ٓ اًمذى ًمٚمٙمٌػم له سمٛمٜمًقظم٦م

 اًمٕم٤مضمر أن قمغم هذا قم٤ٌمس اسمـ سمحدي٨م شمٕم٤ممم اهلل رمحف اعم١مًمػ اؾمتدل ش:شمٜمٌٞمف»

 ًمف يِمٝمد صحٞمح وهذا ،ُمًٙمٞمٜم٤م يقم يمؾ قمـ يٓمٕمؿ ُمزُمـ ُمرض أو ًمٙمؼم اًمّمٞم٤مم قمـ

ـَ  َوقَمغَم ﴿ :أي٦م هذه رم قم٤ٌمس اسمـ ىمقل رم أن همػم. هريرة وأبك قمٛمر اسمـ طمدي٨م ِذي  اًمَّ

ة ،اًمٙمٌػم اًمِمٞمخ هب٤م اعمراد وأن ،ُمٜمًقظم٦م ًمٞم٧ًم  ﴾ ..ُيٓمِٞمُ٘مقَٟمفُ   ٓ اًمٙمٌػمة واعمرأ

 يًتٓمٞمٕمقن أى ﴾ومِْدَي٦مٌ  ُيٓمِٞمُ٘مقَٟمفُ ﴿ ُمٕمٜمك ٕن ذًمؽ ،يمٌػما  إؿمٙم٤مٓ ،اًمّمٞم٤مم يًتٓمٞمٕم٤من

د سم٠من طمٞمٜمئذ شمٗمن ومٙمٞمػ، سمٛمِم٘م٦م  قم٤ٌمس واسمـ ؾمٞمم ٓ ،اًمّمٞم٤مم يًتٓمٞمع ٓ ُمـ هب٤م اعمرا

 ومه٤م اًمٙمٌػمة واًمٕمجقز اًمٙمٌػم اًمِمٞمخ رم ٟمزًم٧م أي٦م أن قمزرة رواي٦م رم يذيمر ٟمٗمًف

 ُمتٜم٤مىمْملم سمتٗمًػميـ أي٦م شمٗمن ومٙمٞمػ ،ٟمًخ٧م صمؿ اًمّمقم يًتٓمٞمٕم٤من أى يٓمٞم٘م٤من

 اهلل رى إيمقع سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ ضم٤مء وم٘مد وأجْم٤م !؟شيًتٓمٞمٕمقن ٓ» و شيًتٓمٞمٕمقن»

ِٙملمٍ ﴿ ٟمزًم٧م ح٤م»: ىم٤مل قمٜمف ًْ ـَ ُيٓمِٞمُ٘مقَٟمُف ومِْدَي٦ٌم ـَمَٕم٤مُم ُِم ِذي  أن أراد ُمـ يم٤من ﴾َوقَمغَم اًمَّ

 اسمـ إٓ اًمًت٦م أظمرضمف .شومٜمًختٝم٤م سمٕمده٤م لاًمت أي٦م ٟمزًم٧م كطمت[ ومٕمؾ] ويٗمتدى ،يٗمٓمر

 :ىم٤مل قمٜمف رواي٦م ورم. ُم٤مضمف

 ؿم٤مء وُمـ ص٤مم ؿم٤مء ُمـ ،ط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم رُمْم٤من ذم يمٜم٤م»

ـْ ﴿: أي٦م هذه ٟمزًم٧م طمتك ،ُمًٙملم سمٓمٕم٤مم وم٤مومتدى أومٓمر ْٝمرَ  ُِمٜمُْٙمؿُ  ؿَمِٝمدَ  وَمَٛم  اًمِمَّ

 .ُمًٚمؿ أظمرضمف ش﴾وَمْٚمٞمَُّمْٛمفُ 

 .اعمت٘مدم ُمٕم٤مذ طمدي٨م ًمف ويِمٝمد

 اًمرظمّم٦م أن: ي٘مقل أنف وهق ،آظمر إؿمٙم٤مٓ قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم أن ًمٜم٤م يٌلم ومٝمذا

 وطمدي٨م ،اًمّمٞم٤مم يٓمٞم٘م٤من ومه٤م اًمِمٞمخ٦م أو ًمٚمِمٞمخ يم٤مٟم٧م إٟمم ،إُمر أول ذم يم٤مٟم٧م لاًمت

 وهذا ،همػمه أو ؿمٞمخ٤م ُمٙمٚمػ ًمٙمؾ قم٤مُم٦م يم٤مٟم٧م اًمرظمّم٦م أن قمغم يدٓن وُمٕم٤مذ ؾمٚمٛم٦م

 ُمٜمف يٙمـ ل واًمِمٞمخ٦م ًمٚمِمٞمخ قم٤ٌمس اسمـ ذيمر ومٚمٕمؾ ،قم٤مُم٦م أي٦م ٕن ىمٓمٕم٤م اًمّمقاب هق
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 واحلديثلم طمديثف سملم ظمتالفا ومال وطمٞمٜمئذ ،اًمتٛمثٞمؾ سمؾ ،احلٍم ؾمٌٞمؾ قمغم

 .اعمذيمقريـ

 رم سحي٤من إًمٞمٝمم اعمِم٤مر احلديثلم ٕن ىم٤مئم إول اإلؿمٙم٤مل رم اخلالف ويٌ٘مك

 يًتٓمٞمٕمقن ٓ اًمذيـ قمغم وحيٛمٚمٝم٤م سمٛمٜمًقظم٦م ًمٞم٧ًم ي٘مقل قم٤ٌمس واسمـ. أي٦م ٟمًخ

د ومٚمٕمؾ !سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمم اًمّمٞم٤مم  اًمذى اًمٗمدي٦م طمٙمؿ أن قمٜمف اهلل رى قم٤ٌمس اسمـ ُمرا

 احلٙمؿ هذا يم٤من ،اًم٘مرآن سمدًٓم٦م ٟمًخ صمؿ ويًتٓمٞمٕمف اًمّمقم يٓمٞمؼ سمٛمـ ظم٤مص٤م يم٤من

 ،سم٤مًم٘مرآن صم٧ٌم إول أن همػم ،يًتٓمٞمٕمف وٓ اًمّمقم يٓمٞمؼ ٓ ُمـ طمؼ رم أجْم٤م ُم٘مررا

 سمؾ ،يٜمًخ ل صمؿ ،سم٤مًم٘مرآن ٓ سم٤مًمًٜم٦م ُمنموقمٞمتف صمٌت٧م وم٢مٟمم أظمر وأُم٤م ،ٟمًخ وسمف

 قمـ خيؼم أن قمٜمف اهلل رى قم٤ٌمس اسمـ وم٠مراد ،اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم ُمنموقمٞمتف اؾمتٛمرت

 سم٤مًم٘مرآن يث٧ٌم هذا أن يرد ول ،يٜمًخ ل وأظمر ،ٟمًخ إول سم٠من: احلٙمٛملم سملم اًمٗمرق

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اإلؿمٙم٤مل يزول وسمذًمؽ ش،يٓمٞم٘مقٟمف اًمذيـ وقمغم» سمآج٦م

: ىم٤مل اعمذيمقرة أي٦م ًخٟم ذيمر أن سمٕمد ـ قمزرة رواي٦م رم ـ قم٤ٌمس اسمـ أن ذيمرشمف ُم٤م وي١ميد

 واعمروع واحلٌغم ،اًمّمقم يٓمٞم٘م٤من ٓ يم٤مٟم٤م إذا اًمٙمٌػمة واًمٕمجقز ،اًمٙمٌػم ًمٚمِمٞمخ وصم٧ٌم»

 .شُمًٙمٞمٜم٤م يقم يمؾ وأـمٕمٛمت٤م، أومٓمرشم٤م ظم٤مومت٤م إذا

 يم٤من اًمّمقم يٓمٞمؼ ٓ ُمـ طمؼ رم احلٙمؿ هذا سم٠من إؿمٕم٤مر شصم٧ٌم»: ىمقًمف لومٗم

 ،أظمر واؾمتٛمر ،هذا ومٜمًخ ،اًمّمقم يٓمٞمؼ ُمـ طمؼ رم ُمنموقم٤م يم٤من يمم ،ُمنموقم٤مً 

 .اًم٘مرآن ُمـ وًمٞمس ،اًمًٜم٦م ُمـ قم٤ٌمس اسمـ قمرومف إٟمم واؾمتٛمراره ،ذقمٞمتف ُمـ ويمؾ

 وُمـ ظم٤مومت٤م إذا واعمروع ًمٚمحٌغم احلٙمؿ هذا أث٧ٌم قم٤ٌمس اسمـ أن ،شم٠مجٞمدا ويزيده

 ُمًتٓمٞمٕمت٤من إهنم سمؾ ،آؾمتٓم٤مقم٦م قمدم رم واًمِمٞمخ٦م يم٤مًمِمٞمخ ًمٞم٤ًم أهنم ضمدا اًمٔم٤مهر

 .ؾمٌؼ يمم شيٓمٞمؼ ٓ اًمذى سمٛمٜمزًم٦م أن٧م»: ُمروع أو ًمف وًمد ٕم ىم٤مل وًمذًمؽ

 شيٓمٞم٘مقٟمف اًمذيـ وقمغم» أي٦م سمآن شمٍمحيف ُمع احلٙمؿ هذا قم٤ٌمس اسمـ أقمٓم٤ممه٤م أجـ ومٛمـ

 .ري٥م سمال اًمًٜم٦م ُمـ ذًمؽ ،ُمٜمًقظم٦م

 سم٘مقًمف اعمذيمقرة أي٦م ٟمًخ أوم٤مد أن سمٕمد وم٢مٟمف ،ُمٕم٤مذ طمدي٨م ذيمره ؾمٌؼ ح٤م ويِمٝمد

ـْ ﴿ :شمٕم٤ممم ْٝمرَ  ُِمٜمُْٙمؿُ  ؿَمِٝمدَ  وَمَٛم  اعم٘مٞمؿ قمغم صٞم٤مُمف اهلل وم٠مث٧ٌم»: ىم٤مل ﴾وَمْٚمٞمَُّمْٛمفُ  اًمِمَّ
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 يًتٓمٞمع ٓ اًمذى ًمٚمٙمٌػم اإلـمٕم٤مم وصم٧ٌم ،واعم٤ًمومر ًمٚمٛمريض ومٞمف ورظمص ،اًمّمحٞمح

 .شاًمّمٞم٤مم

 وسمذًمؽ. قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م ُمثؾ إمم شاإلـمٕم٤مم وصم٧ٌم» سم٘مقًمف أؿم٤مر وم٘مد

 يقاومؼ ُم٤م طمديثف رم أن ويتٌلم ،قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمع وؾمٚمٛم٦م ُمٕم٤مذ طمدي٨م احلديث٤من يٚمت٘مك

 قمغم اإلـمٕم٤مم صمٌقت وهق ؾمٚمٛم٦م طمدي٨م قمغم ويزيد ُمٕم٤مذ طمدي٨م يقاومؼ ُم٤م وومٞمف ،احلديثلم

 .شمقومٞم٘مف قمغم هلل واحلٛمد ختتٚمػ ول إطم٤مدي٨م وم٤مشمٗم٘م٧م ،اًمّمٞم٤مم قمـ اًمٕم٤مضمز

 اسمـ أن» ش:5/325» شاًمٗمتح» رم احل٤مومظ ذيمره مم٤م ظمػم ومٝمق ذاه قمروم٧م وإذا

 ح٤م شاًمٙمٌػم سم٤مًمِمٞمخ خمّمقص٦م ًمٙمٜمٝم٤م، حمٙمٛم٦م اعمذيمقرة أي٦م أن إمم ذه٥م قم٤ٌمس

 اًمٕم٤مضمز إمم ُمٜمًح٥م طمٙمٛمٝم٤م ًمٙمـ ،ُمٜمًقظم٦م أي٦م سم٠من سح قم٤ٌمس اسمـ أن قمروم٧م

 قم٤ٌمس اسمـ أن يمثػمون شمقهؿ وىمد ،سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ ح٤م اًمٙمت٤مب ٓ اًمًٜم٦م سمدًمٞمؾ اًمّمٞم٤مم قمـ

 شاًمٗمتح» رم طمجر اسمـ احل٤مومظ هلؿ واٟمتٍم أي٦م ٟمًخ إمم ذهٌقا  اًمذيـ اجلٛمٝمقر خي٤مًمػ

 ـمٕم٤مم ومدي٦م» ىمرأ  أنف قمٛمر اسمـ قمـ اًمٌخ٤مرى رواي٦م قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤م ش8/312» وم٘م٤مل

: ىمقًمف ضمٝم٦م ُمـ اعمٜمذر اسمـ ورضمحف ،اًمٜمًخ دقمقى رم سيح هق»: ىم٤ملش، ُمًٙملم

 يٓمٞمؼ ٓ اًمذى اًمٙمٌػم ًمِمٞمخا رم يم٤مٟم٧م ًمق ٕهن٤م: ىم٤مل شًمٙمؿ ظمػم شمّمقُمقا  وأن»

 .شاًمّمٞم٤مم يٓمٞمؼ ٓ أنف ُمعش ًمٙمؿ ظمػم شمّمقُمقا  وأن» ًمف ي٘م٤مل أن يٜم٤مؾم٥م ل، اًمّمٞم٤مم

 وُمثٚمف ،قم٤ٌمس اسمـ قمغم اًمرد إمم سمذًمؽ يِمػم وهق ،ذيمر ومٞمم ىم٤مـمٕم٦م طمج٦م وهذه: ىمٚم٧م

 قمٜمد قم٤ٌمس اسمـ قمـ اعمت٘مدُم٦م اًمرواي٦م فم٤مهر إمم ٟمٔمروا اًم٘مقم وًمٙمـ ،ُمثٚمٝم٤م قمٚمٞمف خيٗمك ٓ

 ل صمؿ ،اًمٜمًخ رم اًمٍمحي٦م إظمرى اًمرواي٦م رم يت٠مُمٚمقا  ول ،اًمٜمًخ ٟمٗمك رم اًمٍمحي٦م اًمٌخ٤مرى

 قمغم اًمٜمٗمك حيٛمؾ أن: وظمالصتف ،شمٗمّمٞمٚمف ؾمٌؼ سمم ذًمؽ ومٕمٚمٜم٤م وىمد ،سمٞمٜمٝمم اًمتقومٞمؼ حي٤موًمقا 

 يتٌلم وسمذًمؽ ،قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمًخ وحيٛمؾ، اًمًٜم٦م ُمـ ُم٠مظمقذ واحلٙمؿ، أي٦م ٓ احلٙمؿ ٟمًخ ٟمٗمك

 .ًمٚمجٛمٝمقر خم٤مًمٗم٤م ًمٞمس قمٜمف اهلل رى قم٤ٌمس اسمـ أن

سم٤م يم٤من وم٢من ،يمت٤مب رم قمٚمٞمف أىمػ ل مم٤م اجلٛمع وهذا  ظمٓم٠م يم٤من وإن ،اهلل ومٛمـ ،صقا

 .يروٞمف ٓ ُم٤م يمؾ ُمـ اهلل وأؾمتٖمٗمر ،ٟمٗمًك ومٛمـ

 ([936) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]
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 جـقـفا ظذ أو كػسفا ظذ ختشك افتل واحلامؾ ادرضع

  بافؽػارة؟ تؾزم هؾ

 روٞمٕمٝم٤م، قمغم أو ضمٜمٞمٜمٝم٤م، قمغم أو ٟمٗمًٝم٤م قمغم ختِمك اًمتل واحل٤مُمؾ اعمروع :اًم١ًمال

 سمٌمء؟ شُمْٚمَزم ٓ أم سم٤مًمٙمٗم٤مرة، شُمْٚمَزم أم سم٤مًم٘مْم٤مء، شُمْٚمَزم أم واًمٙمٗم٤مرة، سم٤مًم٘مْم٤مء شُمْٚمَزم هؾ

 .اًمٙمٗم٤مرة ُمـ شمّمؿ ل إن ٓسمد :اجلقاب

 . (:.54 :.3/ 61/ واًمٜمقر اهلدى)

 وادرضع احلامؾ ؾطر ظذ يستب ما

 قمٚمٞمٝمم: اًمٌٕمض ي٘مقل واعمروع ًمٚمح٤مُمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم: إول اًم١ًمال :ُمداظمٚم٦م

 ؿمٓمر اعم٤ًمومر قمـ ووع اهلل إن»: اًمٙمٕمٌل أنس حلدي٨م اًمٗمدي٦م، وًمٞمس اًم٘مْم٤مء

 ُمٜمًقظم٦م، ًمٞم٧ًم أي٦م إن: وي٘مقًمقن ،«اًمّمقم واعمروع احل٤مُمؾ قمـ وووع ة،اًمّمال

ـَ  َوقَمغَم ﴿ ِذي  .[385:اًمٌ٘مرة] ﴾ومِْدَي٦مٌ  ُيٓمِٞمُ٘مقَٟمفُ  اًمَّ

 .ُمٜمًقظم٦م ًمٞم٧ًم يم٤مٟم٧م وم٢مذا: اًمِمٞمخ

 .ُمٜمًقظم٦م إهن٤م ي٘مقًمقن سمؾ قمٗمقاً،: ُمداظمٚم٦م

شمٜمل هٞمؽ: اًمِمٞمخ  !طَمػمَّ

 .ؿمٞمخٜم٤م قمٗمقاً : ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمًقظم٦م؟ أي٦م: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ٟمًخٝم٤م؟ اًمذي ُم٤م: اًمِمٞمخ

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف: ُمداظمٚم٦م ْٝمرَ  ُِمٜمُْٙمؿُ  ؿَمِٝمدَ  وَمَٛم  .[384:اًمٌ٘مرة] ﴾وَمْٚمٞمَُّمْٛمفُ  اًمِمَّ
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وا يم٤مٟمقا  اًمذي ًمٞمش: اًمِمٞمخ  اًمِمٝمر؟ يروا ل يم٤مٟمقا  ىمٌؾ، ُمـ ظُمػمِّ

 يروٟمف؟ يم٤مٟمقا  سمؾ: ُمداظمٚم٦م

  اًمٜمًخ؟ ويـ: وم٢مذاً : اًمِمٞمخ

 .يٗمدي وسمٕمْمٝمؿ يّمقم سمٕمْمٝمؿ يرى: ُمداظمٚم٦م

 شمذيمرٟم٤م إذا وسمخ٤مص٦م وذاك، هذا سملم شمٕم٤مرض ذم ُم٤م ٟمًخ، ذم ومم هق، هذا: اًمِمٞمخ

 احل٤مُمؾ ومٞمٝم٤م يدظمؾ أنف قمغم سم٤مٔي٦م حيت٩م طمٞم٨م قم٤ٌمس، اسمـ اًم٘مرآن شمرمج٤من شمٗمًػم

 .سمٛمٜمًقخ ًمٞمس ذًمؽ وأن اًمٙمٌػم، واًمِمٞمخ واعمروع

 .قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ اًمٜمًخ دقمقى أن وهل: أشمٞم٦م سم٤مًمٜمتٞمج٦م ٟمخٚمص 

 .ه١مٓء يِمٛمؾ أي٦م قمٛمقم: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .اًم٘مرآن شمرمج٤من إًمٞمف ذه٥م اًمذي هق: وأظمػماً : صم٤مًمث٤مً 

تٝمؿ: ُمداظمٚم٦م  وووع اًمّمالة، ؿمٓمر اعم٤ًمومر قمـ ووع اهلل إن»: احلدي٨م ذم طُمجَّ

 أن جي٥م واعمروع وم٤محل٤مُمؾ ي٘ميض، اعم٤ًمومر: ي٘مقًمقن شاًمّمقم واعمروع احل٤مُمؾ قمـ

 .واطمد طمدي٨م ذم ضم٤مءت ٕهن٤م شم٘ميض:

 .شوٕمٞمٗم٦م اًمِ٘مران دقمقى» ي٘مقًمقن يمم هذه ٓ،: اًمِمٞمخ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤ميمؿ: اًمِمٞمخ

 واعمريض واًمٕمجقز، اًمٙمٌػمة، واًمِمٞمخ٦م ًمٚمِمٞمخ سم٤مًمٜم٦ًٌم أجْم٤مً  سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل: ُمداظمٚم٦م

 ُيَٙمٚمِّػ ٓ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ٕن ومدي٦م: وٓ قمٚمٞمف ىمْم٤مء ٓ سمرؤه، ُيرضمك ٓ اًمذي

 ٓ اًمذي ذم احل٤مل هق يمم اًمٗمرض قمٜمف وؾم٘مط يًتٓمٞمع، ٓ ومٝمذا وؾمٕمٝم٤م، إٓ ٟمٗم٤ًمً 

 .أي٦م ٟمٗمس إمم ٟمرضمع وإٓ -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- ىمقًمٙمؿ هق ومم اًمزيم٤مة، ٟمّم٤مب يٛمٚمؽ

 ًمٕمجزه، اًمّمٞم٤مم قمٜمف ؾم٘مط إذا سمٕمديـ ُمٜمف، سمد ٓ اًمرضمقع هذا ؿمؽ سمال: اًمِمٞمخ

 قمٜمٝم٤م؟ قم٤مضمز همػم وهق اًمٗمدي٦م، قمٜمف شمً٘مط أن يًتٚمزم ذًمؽ هؾ
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 .يًتٚمزم ٓ: ُمداظمٚم٦م

ـَ  َوقَمغَم ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ٕن ٟمٕمؿ: أي شمالزم، ذم ُم٤م: اًمِمٞمخ  .[385:اًمٌ٘مرة] ﴾ُيٓمِٞمُ٘مقَٟمفُ  اًمَِّذي

 ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م اًمٗم٤مين اًمٕم٤مضمز اًمِمٞمخ اعمِم٘م٦م، ُمع صٞم٤مُمف يًتٓمٞمٕمقن: ُمٕمٜم٤مه 

 .اًمّمٞم٤مم ؿمؽ سمال قمٚمٞمف يّمٕم٥م ًمٙمـ اًمّمٞم٤مم، قمٚمٞمف يًتحٞمؾ

 قمدم سم٥ًٌم اًمٗمدي٦م قمٜمف يرومع ُم٤م قمٜمدٟم٤م ذم ومم اًمّمٞم٤مم، سمديؾ هل اًمٗمدي٦م يم٤مٟم٧م ح٤م 

 .اًمّمٞم٤مم اؾمتٓم٤مقمتف

 ذم ظم٤من طمًـ ِصّديؼ إًمٞمف ذه٥م ممـ ذيمرشمف أن٧م اًمذي اًم٘مقل هذا أن وم٠مذيمر 

 .ذًمؽ قمغم اًمرأي اؾمت٘مر يم٤من إذا أدري وٓ ىمديًم، شاًمٜمدي٦م اًمروو٦م»

 أن جي٥م ٕنف شمً٘مط: ٓ اعمًتٓمٞمع قمغم اًمٗمدي٦م أن: -أقمٚمؿ واهلل- زم يٌدو وم٤مًمذي 

 سمذًمؽ وأقمٜمل ومٙمراً، وإُم٤م ومٕمالً  إُم٤م اًمّمٞم٤مم، ضمق ُمع رُمْم٤من ذم ُمًٚممً  يم٤من ُمـ يٕمٞمش

 ُمع قم٤مئِم٤مً  ويٙمقن سم٤مًمٙمٗم٤مرة، صٞم٤مُمف قمـ يٗمدي وم٠من ومٙمراً  أُم٤م يّمقم، أن ومٕمالً 

 .أقمٚمؿ واهلل زم، يٌدو اًمذي هذا. ُمٗمٓمراً  يم٤من وًمق اًمّم٤مئٛملم،

 .ؿَمٞمَْخٜم٤م ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك: اًمِمٞمخ

 . (:.43 :12/   49/   واًمٜمقر اهلدى)

 . (:.41 :41/   49/   واًمٜمقر اهلدى) 

  رمضان يف تػطر افتل ادُْرِضع

 وم٘مػًما  ومٞمف شُمْٗمٓمِر يقم يمؾ قمـ شُمْٓمِٕمؿ هؾ رُمْم٤من، ذم شمٗمٓمر اًمتل اعمُْرِوع: مداخؾة

 يمٙمٗم٤مرة؟ هذا جيقز هؾ ُمًٙمٞمٜم٤ًم، أو

 .جيقز ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 اإلـمٕم٤مم؟ ُم٘مدار إيش ىمد: ُمداظمٚم٦م
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 اًمذي اًمٓمٕم٤مم هق وإٟمم ًمٚمٛمًٙملم، شُمْدوَمع دٟم٤مٟمػم أو دراهؿ هق يمٗم٤مرة، ًمٞمس: اًمِمٞمخ

ر ي٠ميمٚمف  .اعمُـَٙمٗمِّ

 ـمٕم٤مم أم إومٓم٤مر ـمٕم٤مم هق هؾ احل٤مزم، ووٕمٜم٤م ُمثؾ ُمـ: يٕمٜمل اًمٓمٕم٤مم: ُمداظمٚم٦م

 اًمٕمِم٤مء؟ ـمٕم٤مم أم اًمٖمداء

 .واطمدة وىمٕم٦م، قمِم٤مءً  أو همداءً  يم٤مٟم٧م ؾمقاءً ، واىمٕم٦م: قمٚمٞمف اجلقاب ؾم١مال هذا ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 .واطمدة وىمٕم٦م: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 يِمؽمي اًمذي هق اًمٗم٘مػم أؾم٤مس قمغم ٟم٘مدًا، ٟمخرضمٝم٤م أن جيقز ٓ وهؾ: ُمداظمٚم٦م

 ؟-ُمثالً – حيت٤مضمف اًمذي ومٞمٝم٤م

 .اجلقاب أول ذم ٟمٗمٞمف ىمّمدت اًمذي هذا: اًمِمٞمخ

 .ـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم يٙمقن أن جي٥م ٟمٕمؿ، اجلقاب أول ذم: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 اًمذي اعم٘مدار ُم٤م رز، ُمثالً  اًمرئٞمز أيمٚمٜم٤م ٟمحـ يم٤من إذا احل٤مضة أج٤مُمٜم٤م ذم: ُمداظمٚم٦م

 ؟-ُمثالً – ٟمخرضمف

 !أظمل؟ ي٤م ُم٤مذا ُم٘مدار: اًمِمٞمخ

 ...أطمد ٟمٗمرض ًمق اًمٞمقُمل إيمؾ ُمـ -ُمثالً – اًمرز ُم٘مدار: ُمداظمٚم٦م

 ..وىمٕم٦م وىمٕم٦م! أظمل ي٤م: اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل يم٤مُماًل، ومٞمٝم٤م سمم وىمٕم٦م: ُمداظمٚم٦م

 .واطمد ًمِمخص ُمِمٌٕم٦م َوىْمٕم٦مٌ  وظمٌز، وحلؿ رز يم٤من إذا ومٞمٝم٤م، سمم: اًمِمٞمخ

 شمّمقم أهن٤م داقمل ُمـ ًمٞمس يٙمٗمل وهذا واطمد، ًمِمخص ُمِمٌٕم٦م وىمٕم٦م: ُمداظمٚم٦م

 أومٓمرهت٤م؟ اًمتل إج٤مم

 .داقمل ذم ُم٤م ٓ،: اًمِمٞمخ

 (  11 :61: 47/ 119/ واًمٜمقر اهلدى)



 111 أهؾ اًمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 كػس هق وهؾ رمضان يف تػطر افتل وادرضع احلامؾ حؽؿ

 افـػساء؟ حؽؿ

 اًم١ًمال؟ هق ُم٤م اعمرأة صٞم٤مم طمقل ؾم١مال ؾم٠مل :مداخؾة

 ضم٤مء إذا رو٤مقم٦م، أو ٟمٗم٤مس أو محؾ أو طمٞمض سملم أهن٤م ُمٕمروف اعمرأة: ُمداظمٚم٦م

 وم٢مذا اًمرو٤مقم٦م أو احلٛمؾ وٟمّمػ ؾمٜمتلم أو ؾمٜمتلم، اؾمتٖمرق يٕمٜمل اًمقىم٧م هذا رُمْم٤من

 ..رُمْم٤من ضم٤مء

 يمٚمف؟ ومٞمف وأومٓمرت رُمْم٤من ضم٤مء وم٢مذا يٕمٜمل...:ُمداظمٚم٦م

 سم٥ًٌم؟: اًمِمٞمخ

 ُمثاًل؟ احلٛمؾ سم٥ًٌم: ُمداظمٚم٦م

د أن جي٥م..:اًمِمٞمخ  .شُمـَحدِّ

 .ه٤مه: ُمداظمٚم٦م

 .ُمث٤مًٓ  اضب: اًمِمٞمخ

 .احلٛمؾ أنف ٟمٗمؽمض: ُمداظمٚم٦م

 .أجقه: اًمِمٞمخ

 .ُمثالً  اجلٜملم قمغم ظمقوم٤مً  احلٛمؾ هذا أضمؾ ُمـ أومٓمرت وهل أن، طم٤مُمؾ هذه: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 ومج٤مء وًمدت، رُمْم٤من سمٕمد ذًمؽ سمٕمد وًمدت صمؿ صحتٝم٤م، قمغم أو: ُمداظمٚم٦م

 أومٓمرهت٤م، اًمتل إج٤مم شم٘ميض أن اعمدة هذه ذم شمًتٓمع ول ُمرو٧م وهل أظمر رُمْم٤من

 وم٘مط؟ اًمٙمٗم٤مرة خترج أن ذًمؽ هل٤م يٌٞمح هؾ

 واًمرؾمقل قمٚمٞمٝم٤م، ىمْم٤مء وٓ ُمًٙمٞمٜم٤مً  يقم يمؾ قمـ شمٓمٕمؿ أن احلؾ، هذا هق: اًمِمٞمخ



 113 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أهؾ اًمرظمص

 صمؿ ،«واعم٤ًمومر واعمروع احل٤مُمؾ قمـ ّمٞم٤مماًم ووع اهلل إن»: ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف

ة أُم٤م اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن سمٜمص ىمْم٤مء قمٚمٞمف اعم٤ًمومر أن شمقوح اًمٜمّمقص ضم٤مءت  اعمرأ

 شمرمج٤من ُمـ اًمٌٞم٤من ضم٤مء سمؾ سم٤مًم٘مْم٤مء، ي٠مُمره٤م ٟمص أوًٓ  ي٠مت ومٚمؿ واعمروع احل٤مُمؾ

 طمتك يمٚمٛمتؽ ذم شمّمقرهت٤م يمٜم٧َم  اًمتل اعمِمٙمٚم٦م وم٢مذاً  اًمٙمٗم٤مرة، يٙمٗمٞمٝم٤م أنف اًم٘مرآن

 .هلل واحلٛمد راطم٧م سم٤مٕظمرى إومم اًمًٜم٦م أوصٚم٧م

 .اجلقاب ٟمٗمس ي٘م٤مل هؾ اًمٜمٗم٤مس، سم٥ًٌم اًمٗمٓمر يم٤من ًمق ؿمٞمخٜم٤م ي٤م: ُمداظمٚم٦م

 .ٓ: اًمِمٞمخ

 ضم٤مء: يٕمٜمل شمًتٓمٞمع، ٓ وهل اجلقاب، هق ُم٤م: إذاً  ـمٞم٥م، ي٘م٤مل، ٓ: ُمداظمٚم٦م

 .؟اًمرو٤مقم٦م سم٥ًٌم تٓمعشمً ل وأجْم٤مً  أظمر، رُمْم٤من

 يًتٓمٞمع، ُمتك ومٞم٘مْمٞمف ديـ، قمٚمٞمف ذُم٦م قمٚمٞمف إٟم٤ًمن سملم ومرق ذم قمٚمٞمش ُم٤م: اًمِمٞمخ

 ..إومم اعم٠ًمخ٦م وسملم

تٝم٤م ذم شمٌ٘مك يٕمٜمل: إذاً : ُمداظمٚم٦م  ورُمْم٤من؟ رُمْم٤من ُم٣م وًمق طمتك ِذُمَّ

 .اعمقت ضم٤مء وًمق..:اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 (  11 :11 :48/ 739/واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلؾطار يبقح افذي ادرض حد

 ُيٗمٓمر، أن سمف أصٞم٥م عمـ وضمؾ قمز اهلل أذن اًمذي اعمرض ٟمٗمٝمؿ أن يٜمٌٖمل: افشقخ

د يمم ُم٤مدي٦م سم٠مُمقر اعمرض حتديد يٛمٙمـ ٓ اعمرض؟ هق ومم آظمر، يقُم٤مً  ي٘ميض وأن  شُمـَحدَّ

 ُمؽم يمٞمٚمق َخًلم ذم قمرومٜم٤م ُمثٚمم: شم٘مقًمقا  ُمثالً  ممٙمـ سم٤مًمٙمٞمٚمقُمؽمات، إروٞم٦م اعم٤ًموم٤مت

 قمـ ومْمالً  اًمقاطمد اًمِمخص شمّمٞم٥م أُمراض ُمـ ويمؿ يمؿ ًمٙمـ اًمٕم٘م٦ٌم، وسملم سمٞمٜمٝم٤م

 إُمراض شمّمٜمػ أن يٛمٙمـ ضمريدة، ظم٤مرـم٦م هلؿ يقوع أن يٛمٙمـ ٓ يمٚمٝمؿ، اًمٜم٤مس



 116 أهؾ اًمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

غ أُمراض هذه آظمره، إمم 31 ،..4 ،..،1،6،3 رىمؿ ومٞم٘م٤مل قِّ ًَ  ُمٜمٝم٤م سمٌمء ُأِصٞم٥م عمـ شُم

 أصٞم٥م ومٛمـ أُمراض أهن٤م وًمق إظمرى وإُمراض ُمريْم٤ًم، يٙمقن ٕنف ُيْٗمٓمر: أن

 ويمم أبدًا، هذا ُمـ رء ٓ رُمْم٤من، ذم يٗمٓمر أن جيقز وٓ ًمف يًقغ ٓ ُمٜمٝم٤م سمٌمء

ٞم٤َممُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  يُمت٥َِم ﴿ اًمًٞم٤مق سمٜمٗمس شمٕمٚمٛمقن ـَ  قَمغَم  يُمت٥َِم  يَمَم  اًمّمِّ ِذي ـْ  اًمَّ ٌْٚمُِٙمؿْ  ُِم  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  ىَم

 وضمؾ قمز رسمٜم٤م ي٘مقل إظمػم ذم [385:اًمٌ٘مرة] ﴾َُمْٕمُدوَداٍت  َأج٤َّمًُم٤م﴿[ 381:اًمٌ٘مرة] ﴾شَمتَُّ٘مقنَ 

ُ  ُيِريدُ ﴿ ةَ  َوًمِتُْٙمِٛمُٚمقا  اًْمُٕمْنَ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َوٓ اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ وا اًْمِٕمدَّ ُ َ  َوًمِتَُٙمؼمِّ  َُم٤م قَمغَم  اّللَّ

ُ  ُيِريدُ  ﴿ [384:اًمٌ٘مرة] ﴾ شَمِْمُٙمُرونَ  َوًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َهَدايُمؿْ   .﴾ اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ

د وضمؾ قمز اهلل أن ومٚمق   ذم وسمخ٤مص٦م طمرج، ذم اًمٜم٤مس ًمقىمع اًمًٗمر ُم٤ًموم٦م طَمدَّ

 ذم يمذا ُمديٜم٦م إمم يمذا ُمديٜم٦م ُمـ خمٓمٓم٦م إراض هٜم٤مك شمٙمـ ل طمٞم٨م إومم: إزُمٜم٦م

 .إـمالىم٤مً  رء هٜم٤مك يٙمـ ل يمٞمٚمقُمؽم، يمذا

د وضمؾ قمز اهلل أن ومٚمق   اًمٕمٜم٧م وٕص٤مهبؿ طمرج ذم اًمٜم٤مس ًمقىمع اًمًٗمر ُم٤ًموم٦م طَمدَّ

 يمم ُمِمٞمآتف ُمـ ُمِمٞمئ٦م حي٘مؼ أن يًتٓمٞمع يم٤من طمٞم٨م قم٤ٌمده قمغم شمٗمّْمؾ وضمؾ قمز واهلل

َوَُم٤م  ﴿: ىم٤مل ٓ يٕمٜمتٜم٤م؟ أن اهلل ؿم٤مء هؾ ًمٙمـ ﴾َوًَمْق ؿَم٤مء اهلُل ٕقْمٜمَتَُٙمْؿ  ﴿ وضمؾ قمز ىم٤مل

ـْ طَمَرٍج  ـِ ُِم ي  .﴾ ضَمَٕمَؾ قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ذِم اًمدِّ

 ًمتٌٚمٞمٖمف واصٓمٗمك ًمٚمٕم٤معملم، وضمؾ قمز اهلل اصٓمٗم٤مه اًمذي اًمديـ هذا ٕن: إذاً  

ـْ طَمَرٍج َوَُم٤م ضَمَٕمَؾ قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ذِم  ﴿ ىم٤مقمدة قمغم سُمٜمِل اعمرؾمٚملم، ؾمٞمد ـِ ُِم ي  ضمٕمؾ ُم٤م أي ﴾ اًمدِّ

 .قمٜم٧م ُمـ قمٚمٞمٜم٤م

 اًمذيـ اًمٌدو ُمٜمٝمؿ أظمص وسمّمقرة إوًملم اًمٕمرب ظم٤مص٦م أراد ًمق يمٚمٗمٜم٤م أنف ومٚمق 

 ىمٌٞمٚم٦م وُمـ خمٞمؿ إمم خمٞمؿ ُمـ يٜمت٘مؾ أن يريد واؾمٕم٦م اهلل وأرض اًمّمح٤مرى ذم يٕمٞمِمقن

 ٓ، اعمٙم٤من؟ وهذا اعمٙم٤من هذا سملم اعم٤ًموم٦م هل ُم٤م يٕمرف أن يريد يمٞمػ ىمٌٞمٚم٦م، إمم

 ه١مٓء قمرف اًمّمحراء، ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ إىمقام قمرف.. اًمٕمرف إمم يرضمع ًمذًمؽ

 اًمتل اعم٤ًموم٦م هذه أن اًمٕمرف طَمَٙمؿ ومم واًم٘مرى، اعمدن ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ إىمقام

 أن٤م رسمٓم٧م هذا أضمؾ ُمـ مت٤مُم٤ًم: اعمرض يمذًمؽ ومال، ٓ وُم٤م ؾمٗمر ومٝمق ؾمٗمر هق ي٘مٓمٕمٝم٤م

 .اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم سمٞمٜمٝمم مجع وضمؾ قمز اهلل ٕن سم٤معمرض: اًمًٗمر ُم٠ًمخ٦م اعم٠ًمخ٦م



 111 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أهؾ اًمرظمص

ه يٛمٙمـ ٓ اعمرض إن: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م ويمم   ُمـ هذا ٟمقع سممئ٦م وٓ ٟمقع سمخٛمًلم طَمٍْمُ

.. اعمرض ُمـ اًمقاطمد اًمٜمقع ىمقة ٟمحٍم أن اعمٛمٙمـ ُمـ ًمٞمس: أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م،

 ويمٚمم حيٙمؿ، اًمذي ومٛمـ درضم٤مت، ومٝمذه طمرارة وارشمٗم٤مع ؾمخقٟم٦م قمٜمده واطمد ُمثالً 

 طمتك اعمرض، هذا وزن ويٕملم اًمٓمٌٞم٥م جيٞم٥م ٓزم ُم٤م ُمرض ُم٤م ؿمخّم٤مً  أص٤مب

 .ُمٜمف وإؾمالُُمٜم٤م ديٜمٜم٤م يتؼمأ  آظمر ًمَِٕمٜم٧ٍَم  شمٙمٚمٞمػ هذا رُمْم٤من؟ ذم سم٤مإلومٓم٤مر ًمف ُيًٛمح

 أهؾ: ي٘م٤مل يمم وم٤مٔن سمًٗمر، ومٚمٞمس وإٓ ؾمٗمر ومٝمق ؾمٗمر أنف قُمرف ُم٤م اًمًٗمر: إذاً  

 إمم اًمٕم٘م٦ٌم ُمـ أطمديمؿ ي٠ميت طمٞمٜمم ومٞمٝم٤م، سمم أدرى اًمدار وأصح٤مب سمِمٕم٤مهب٤م أدرى ُمٙم٦م

 ذم يم٤من عمـ ي٘مقل قُمرومٙمؿ يم٤من إذا ًمٙمـ أقمرف، ٓ أن٤م ُم٤ًمومر؟ إٟمف شم٘مقًمقن هؾ هٜم٤م،

 قمغم رايح أن٤م ٓ ىم٤مل وإذا ٓ، أو اعم٤ًموم٦م ـم٤مًم٧م ؾمٗمر ومٝمق اًمٙمقيرة، إمم ُم٤ًمومر أن٤م اًمٕم٘م٦ٌم

 وإٓ اعمقوقع ذم اًمْم٤مسمط هق هذا ؾمٗمراً، ًمٞمس ومٝمق اًمًٗمر، ًمٗمٔم٦م يًتٕمٛمؾ ٓ اًمٙمقيرة

 اجلقاب شمًتٓمٞمٕمقن ُم٤م ُم١ماظمذة، وٓ أنتؿ ًمٞمس.. شمًتٓمٞمٕمقن ُم٤م إؿمٙم٤مٓت ذم وىمٕمتؿ

سًم٤م ُيْٕمٓمٞمٙمؿ أن يًتٓمٞمع ُم٤م اًمدٟمٞم٤م ذم قم٤مل أيمؼم قمٚمٞمٝم٤م،  سمٛم٤ًموم٤مت اًمًٗمر رسمٓمٜم٤م ُم٤م إذا ضمقا

 أن اًمٕم٤مُم٦م اًمٓمرىم٤مت صحٞمح ُمثالً  يم٤مًمّمح٤مرى اًمٌالد سمٕمض ٕن يمٞمٚمقُمؽمات:

 ذم اًمٗمالٟمٞم٦م اًمٌٚمدة أو اًم٘مري٦م ُمثالً  ُمـ ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م ٓومت٤مت أو طمج٤مرة وذم خمٓمٓم٦م

 هذه ذم ُم٤م اًم٤ٌمدي٦م ذم وخيرج اًمّمحراء ذم خيرج اإلٟم٤ًمن ح٤م ًمٙمـ يمٞمٚمقُمؽم، يمذا

 هذه ُمثؾ ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ اعمًٚمٛمقن ه١مٓء يٗمٕمؾ ُم٤مذا إـمالىم٤ًم، اًم٘مٞم٤مؾم٤مت

 يٗمٕمٚمقن؟ ُم٤مذا أومري٘مٞم٤م جم٤مهٞمؾ ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ اعمًٚمٛمقن يٗمٕمؾ ُم٤مذا سمؾ اًمّمح٤مرى؟

وَمَٛمـ يَم٤مَن ُِمٜمُٙمؿ  ﴿: ىمقًمف ذم اهلل طمٙمٛم٦م هلؿ فمٝمرت اهلل ديـ ذم اهلل ين قمرومقا  إذا

ِريًْم٤م َأْو قَمغَم ؾَمَٗمٍر   ُم٤م ُمٓمٚمؼ ؾمٗمر، ومٝمق ؾمٗمر ُيٕمرف ُم٤م ُمٓمٚمؼ اًمًٗمر ُمٓمٚمؼ أي ﴾ُمَّ

 .ُمرض ومٝمق ُمرض ُيٕمرف

 ٕطمٙم٤مم اجل٤مُمع» اًمتٗمًػم ص٤مطم٥م اًم٘مرـمٌل اإلُم٤مم أن اًمّمدد هبذا ويٕمجٌٜمل 

ِريًْم٤م َأْو قَمغَم ؾَمَٗمٍر  ﴿ أي٦م هذه شمٗمًػم ذم ذيمرش اًم٘مرآن  هٜم٤م ذيمر  ﴾وَمَٛمـ يَم٤مَن ُِمٜمُٙمؿ ُمَّ

 ُرئل سم٠منف اهلل، رمحف ؾمػميـ سمـ حمٛمد قمـ رواي٦م وذيمر إـمالىمف، قمغم أنف اعمرض ًمٗمٔم٦م ذم

 أطمدهؿ ومٚمم ُمريض، أنف وٓ ُم٤ًمومر أنف ٓ قمٚمٞمف يٌدو وٓ ُمٗمٓمر وهق رُمْم٤من ذم يقُم٤مً 

 .ُمريض إذاً  ومٝمق وراسمٓمٝم٤م جمروطم٦م إصٌٕمف.. إصٌٕمف وم٠مراه ُمٗمٓمر؟ أن٧م سم٤مًمؽ ُم٤م: ؾم٠مل
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 اًمٙمريٛم٦م، أي٦م هذه ذم قمٚمٞمٝم٤م ٟمص اًمتل وضمؾ قمز اهلل سمرظمّم٦م شمرظّمص هق: وم٢مذاً  

 قمٚممئٝمؿ وُمـ ُمٕمروف، هق يمم اًمت٤مسمٕملم يم٤ٌمر ُمـ وهق ؾمػميـ سمـ حمٛمد: إذاً 

ث قمـ اًمرواي٦م ُمـ اعمٙمثريـ وُمـ وومْمالئٝمؿ،  اهلل رض هريرة أيب اًمّمح٤مسم٦م ُُمـَحدِّ

 .اًمرواي٦م ُمـ ضمداً  قمٜمف ُيٙمثر قمٜمف

وَمَٛمـ يَم٤مَن ُِمٜمُٙمؿ  ﴿ أي٦م ومٝمؿ اجلٚمٞمؾ اعمحدث اًمراوي اًمٕم٤مل اًمت٤مسمٕمل هذا 

ِريًْم٤م  ذم يٗمٓمر وأن يؽمظمص أن ًمف ومٞمجقز ُمريْم٤مً  يم٤من ُمـ ومٙمؾ اإلـمالق، قمغم ﴾ُمَّ

 .رُمْم٤من

 .ًمٚمًٗمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل اًمٙمالم ٟمٗمس ذًمؽ وقمغم 

 . ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .سم٤مرك وومٞمؽ :افشقخ

 (  11: 15: 32/ 713/واًمٜمقر اهلدى)

 افصقم؟ يستطقع ؾل فف ملزم بؿرض ادريض حؽؿ

 سمٛمرض ُمّم٤مب هق ُمـ ًمٕمٚمف اًمًٙمري، عمريض سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمقم ذم ؾم١مال :ادؾؼل

 ٓ أج٤مم، صمالث ـمٌٕم٤مً  يًتٓمٞمع ُم٤م إومْمؾ؟ هق ومم ُمٕمف، ُمالزم هذا اًمداء اًمًٙمري،

 اًمكم اعمريض هلذا وم٤مٕومْمؾ قمٚمٞمف، اًمّمقم ؿم٤مىًم٤م يٙمقن اًمّمقم، ومٞمٝم٤م ُيْٙمِٛمؾ أن يًتٓمٞمع

 .اًمّمٞم٤مم سمدل يدومع أن ًمرُمْم٤من سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًٙمري ُمريض هق

 .ُمًٙملم إـمٕم٤مم وهق اًمٙمٗم٤مرة، اًمٗمدي٦م، يدومع ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 إًمٞمف يٕمقد ٓ أن وضمؾ قمز اهلل ؾمٜم٦م ُمـ اًمذي اًمٕمجقز سم٤مًمِمٞمخ ُمٚمحؼ هذا ٕن 

 أن طمٙمٛمف، هق ومٝمذا ؿمٗم٤مئف، ُمـ ُمٞم١موس ُمروف ُمريض يمؾ ُمرض ومٙمؾ وىمقشمف، ؿم٤ٌمسمف

 .ُمًٙملم إـمٕم٤مم يقم يمؾ قمـ يٙمٗمر وأن يّمقم، ٓ

 ( 11 :37: 62/   411/  واًمٜمقر اهلدى)
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 هـاك ـان وإذا مزمـ، بؿرض فؾؿريض بافـسبة افصقام حؽؿ

  بؼائف؟ مؾزم هق ؾفؾ افصقام ظذ يعقـف دواء

ري اًمٓم٥م ذم يًٛمك سمٛمرض أصٞم٥م رضمؾ :اًم٤ًمئؾ ٙمَّ ًُّ  اًمٓمٌل حتٚمٞمٚمف اًمٙم٤مذب: سم٤مًم

 سم٥ًٌم ـمٌٕم٤مً  اًمتٌقل يٛمٜمع هرُمقن، إومراز قمـ شمتقىمػ اًمٕم٘مؾ ذم اًمٜمخ٤مُمٞم٦م اًمٖمدة أن

 اًمّمقم قمٚمٞمف ومٞمِمؼ ص٤مئؿ، وهق طمتك اعمًتٛمر، ؾمٌٌف يّمٞمٌف اًمذي اًمِمديد اًمٕمٓمش

 ىم٤مل يمم ُمزُمـ  ً شم٘مري٤ٌم اعمرض وهذا قمٜمده، اعمٗم٘مقد اهلرُمقن أقمٓمقه قمالضًم٤م ًمف ووصٗمقا 

  يٕمٜمل؟ قمٚمٞمف وُم٤مذا اًمرضمؾ هذا صقم طمٙمؿ ومم إـم٤ٌمء

 ـمٌٞم٤ٌمً  أوًٓ، يم٤من ُمزُمٜم٤ًم ُمرًو٤م ُمروف سم٠من طمٙمؿ اًمذي اًمٓمٌٞم٥م يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

ر أن طمٙمٛمف ومٝمذا ـمٌف، وذم ومٜمف ذم ظمٌػماً  طم٤مذىم٤مً  ـمٌٞم٤ٌمً  يم٤من وصم٤مٟمٞم٤ًم، ُمًٚمًم،  يمؾ قمـ ُيَٙمٗمِّ

  ُمًٙملم ـمٕم٤مم يقم

ء يٚمزُمف هؾ :اًم٤ًمئؾ  اًمدواء؟ ذا

  أجش؟ هؾ هؾ: اًمِمٞمخ

 يمؾ يٕمٓمٞم٦م اهلرُمقن، قمـ يٕمقوف ٕنف اًمّمقم: قمغم اًم٘مدرة ُيٕمٓمٞمف اًمدواء :اًم٤ًمئؾ

ء ُيْٚمَزم ومٝمؾ اًمّمٞم٤مم، قمغم شمٕمٞمٜمف أن ممٙمـ شم٘مري٤ٌمً  ؾم٤مقم٤مت ؾم٧م ضمرقم٦م  ُمـ اًمدواء سمنما

 . اًمثٛمـ هم٤مزم واًمدواء يّمقم، ؿم٤من

  ي٠مظمذه؟ ُمتك اًمدواء: اًمِمٞمخ

 . طُمْ٘مٜم٦َم أو سمخ٤مخ قمـ قم٤ٌمرة اًمدواء :اًم٤ًمئؾ

  ي٠مظمذه؟ ُمتك أؾم٠مخؽ ٟمققمف، قمـ أؾم٠مخؽ ُم٤م ُمتك أؾم٠مخؽ: اًمِمٞمخ

 . اًمًحقر وقمٜمد اإلومٓم٤مر، قمٜمد: ي٘مقل اًمٓمٌٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 طَمَٙمؿَ  اًم٤ًمسمؼ اخلؼم ُمـ ًمالؾمتٞمث٤مق ٟمٕمقد اًمًحقر، وقمٜمد اإلومٓم٤مر قمٜمد: اًمِمٞمخ

 .َيِْمَٗمك ٓ اعمرض هذا سم٠من

 .َيِْمَٗمك ٓ :اًم٤ًمئؾ

 .   اًمٕمالج سم٤مخت٤مذ ُُمْٚمزُم٤مً  وًمٞمس ؾمٛمٕم٧َم، ُم٤م اجلقاب: وم٢مًذا: اًمِمٞمخ

 ( 11 :45: 34/   421/  واًمٜمقر اهلدى)
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 افصقام؟ يف وادستحاضة احلائض بغ افػرق

ة :اًم٤ًمئؾ َـّ  سمٚمٖم٧م اُمرأ  ًمثمٟمٞم٦م قمٜمٝم٤م اًمدم إٟم٘مٓم٤مع وسمٕمد اعمحٞمض ُمـ اًمٞم٠مس ؾِم

 طمٞمًْم٤م هذا ُيَٕمدَّ  ومٝمؾ اًمٜمٝم٤مر، ُمـ أجْم٤مً  يًػم وىم٧م ذم يًػم دم قمٚمٞمٝم٤م ٟمزل شم٘مري٤ٌمً  أؿمٝمر

  ذًمؽ؟ همػم إُمر أن أم ٕضمٚمف، وشمٗمٓمر

 دًُم٤م اًمدم هذا ومٞمٙمقن قمٜمٝم٤م، اٟم٘مٓمع احلٞمض سم٠من صحٞمح٤مً  اخلؼم يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 .اؾمتح٤موف وإٟمم قم٤مرًو٤م

 ُمٙم٦م أهؾ: ي٘م٤مل ويمم قمٜمٝم٤م، يٜم٘مٓمع ل احلٞمض دم يٙمقن أن ٟمخِمك ىمد وًمٙمـ 

 احلٞمض سم٠من اًمٞم٘ملم ُمثؾ قمغم يم٤مٟم٧م وم٢مذا همػمه٤م، ُمـ سمٜمٗمًٝم٤م أدرى ومٝمل سمِمٕم٤مهب٤م، أدرى

 . رء ويمؾ وشمّمكم ومتّمقم اؾمتح٤مو٦م دم هق اًمدم هذا قمٜمٝم٤م، اٟم٘مٓمع

 ( 11 :46: 53/   421/  واًمٜمقر اهلدى)

اًكا يعؿؾ مـ  ُيطِعؿ؟ ؾفؾ رمضان يف أؾطر إذا شائًؼا أو ؾرَّ

ان يٕمٛمؾ رضمؾ :مداخؾة  ذم يمٚمٝم٤م وطمٞم٤مشمف يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا أم ُيٓمٕمؿ ومٝمؾ ؾم٤مئؼ، أو وَمرَّ

  اًمًٗمر؟ ذم اًمًٞم٤مرة ىمٞم٤مدة أو واًمٜم٤مر، اخلٌز

  ُم٤مذا؟ يمٚمٝم٤م: اًمِمٞمخ

ًٟم٤م يٕمٛمؾ رضمؾ يٙمقن: يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م  ذم يٕمٜمل ُيْٓمِٕمؿ؟ ومٝمؾ ؾم٤مئً٘م٤م، أو ومرا

  ىمّمده؟ رُمْم٤من ذم.. اإلومٓم٤مر

 جيد أن سمد ٓ يم٤من ُمٝمم اًم٤ًمئؼ ٕن إؿمٙم٤مل: يقضمد ٓ ًمٚم٤ًمئؼ سم٤مًمٜم٦ًٌم: اًمِمٞمخ

 .اًم٘مْم٤مء ُمـ ومٞمٝم٤م يتٛمٙمـ أج٤مُم٤مً 

ٟم٤مً  أتّمقر أن أؾمتٓمٞمع ٓ: اقمت٘م٤مدي ذم أىمقل وم٠من٤م ًمٚمٗمران، سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م : أوًٓ  إذا ومرا

 أتّمقر ٓ يٕمٜمل، يتًقل اًمٜم٤مس ي٠ًمل أن ؾمٞمْمٓمر أنف رُمْم٤من ؿمٝمر ـمٞمٚم٦م اًمٕمٛمؾ شمرك

 إن -ُمثالً – أضمر ًمف يدومع اًمذي سمٞمقُمف، يقم يمؾ اًمًٜم٦م، ـمٞمٚم٦م يٕمٛمؾ ٕنف هٙمذا: إٟم٤ًمًٟم٤م
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 ٓ اًمٜمٝم٤مر، آظمر ذم جيده ُم٤م إٓ ومٚمس وٓ قمٜمده يقضمد وٓ يقم صم٤مين يذه٥م أضمػماً، يم٤من

ر أن أؾمتٓمٞمع ل ضمقاب، ًمٙمؾ اإلٟم٤ًمن هذا أن َأتََّمقَّ  .اعمِمٙمٚم٦م هذه سم٤مًمؽ ـَمقِّ

 اًمٓم٥م سمٜم٤مشمٜم٤م ُٟمَٕمٚمِّؿ ل ٟمحـ إذا ٟم٤ًمءٟم٤م يٕم٤مًم٩م يريد اًمذي ُمـ: ي٘مقل اًمذي ُمثؾ هذا 

 .أجْم٤مً  ي٘م٤مل هذا اعمختٚمط، اًمتٕمٚمٞمؿ هذا ذم

 هيٛمؽ وٓ اًمقاضم٥م، هبذا ي٘مقم اًمذي هق اًمٗم٤مضمر اًمٗم٤مؾمؼ: وذاك هذا ضمقاب

 اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم يٚمتزُمقن اًمذيـ اًمّم٤محللم ُمـ أيمثر اًمٗم٤ًمق ه١مٓء ٕن إُمر:

 .اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة هذه ذم قمالضمٝم٤م هل٤م ُمِمٙمٚم٦م يمؾ: يٕمٜمل

 يمٚمٝم٤م رء ٓ أؾمٚمح٦م؟ ُمـ اعمًٚمٛملم ٟمحـ ٟمّمٜمع ُم٤مذا أن اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء: يٕمٜمل 

 .اخل٤مرج ُمـ يمٚمٝم٤م واإلقم٤مٟم٦م، واًمزيٜم٦م اًمراطم٦م ووؾم٤مئؾ اًمًٞم٤مرات اخل٤مرج، ُمـ شم٠متٞمٜم٤م

ان سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِم٤مهد  يٕمٛمؾ أن ًمف شمٌٞمح ضورة سم٤مًمٗمران حتٞمط أنف أتّمقر ٓ أن٤م: ًمٚمَٗمرَّ

ٟم٤مً   .رُمْم٤من ذم يٗمٓمر أن اًمٕمٛمؾ هذا أضمؾ ُمـ يْمٓمر اًمٜمٝم٤مر، ذم ومرا

ع رضمؾ إٓ أبداً  هذا أتّمقر ٓ   .رُمْم٤من ؿمٝمر ذم طمتك اح٤مل يقومر يريد ـَممَّ

 وؾمٞم٘م٤مل اًمت٤مًمٞم٦م، اخلٓمقة ٟم٘مقل اًمٌمء هذا ُوضِمد إن إٟمف: هٜم٤م أظمقٟم٤م ىم٤مل ُم٤م وُمثٚمم 

 اًمٜمٝم٤مر ذم خيٌز ُم٤م سمدل إٟمف: ي٘م٤مل اًمٜمٝم٤مي٦م، أجـ إمم ٟمٜمٔمر طم٤مل يمؾ ومٕمغم يقضمد، ل إن أجْم٤مً 

 اًمٜم٤مس ٕن اًمٜمٝم٤مر: ذم اخلٌز يريدون ٓ اًمٜم٤مس، رُمْم٤من ذم ظم٤مص٦م اًمٚمٞمؾ، ذم خيٌز

 .اًمّمٞم٤مم ومٞمٝمؿ ُمٗمروض

 ذم خيٌز اًمٜمٝم٤مر، ذم خيٌز ٓ ومٝمق اًمٜمٝم٤مر، ذم ًمٚمخٌز سمح٤مضم٦م ًمٞمًقا  اًمٜم٤مس دام ُم٤م: وم٢مذاً 

ُمف إذا سمحٞم٨م صم٤مٟمٞم٦م: طمٞمٓم٦مً  أجْم٤مً  ومٞمف حيت٤مط اًمٚمٞمؾ ذم ظمٌزه واًمذي اًمٚمٞمؾ،  احل٤مضم٦م قمٜمد ىَمدَّ

 .. إن إن أجْم٤مً  ي٘مقًمقا  يٛمٙمـ.. إن إن ضمديد، ـم٤مزج ُم٤مذا؟ يم٠منف يّمٌح

 .قمٚمٞمٙمؿ واًمًالم يٗمٓمر وٓ يتًقل يتًقل، يريد: يٕمٜمل أىمقل

 ًمف جيقز ٓ عمـ حمرم اإلومٓم٤مر ًمٙمـ يًتح٘مٝم٤م، عمـ حمرُم٦م ًمٞم٧ًم اًمتًقل ٕن 

 .هذا أفمـ ُم٤م ًمٚمتًقل؟ سمح٤مضم٦م شمروٟمف هؾ ًمٙمـ اإلومٓم٤مر،

 . ( :.37 :31/  31/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 اإلؾطار؟ يف ظذر هلؿ هؾ رمضان يف افشاؿة إظامل أصحاب

 ًمف هؾ: وي٠ًمل صٕم٦ٌم، أقممًٓ  سم٤معمٕممر يٕمٛمؾ رضمؾ ذم اإلؾمالم طمٙمؿ ُم٤م: مداخؾة

 سم٤مإلساف ي٘مقم أنف ُمع اًمٙمٗم٤مرة، أو اًمٗمدي٦م ُمع رُمْم٤من إومٓم٤مر ذم اإلومٓم٤مر، ذم قمذر

 يم٤مُمؾ اًمِمٝمر ذم ـمٌٕم٤مً .. هذا ذم وم٘مط يقًُم٤م قمنميـ قمـ يزيد ٓ: يٕمٜمل واًمديف، قمغم

 ُمٍموف؟ يقًُم٤م قمنميـ سمٞمٙمٗمٞمٝمؿ ُم٤م يم٤مُمؾ اًمِمٝمر ذم أؾمت٤مذي ُمٕم٤مؿمف: يٕمٜمل ؿمٖمٚمف،

 .اًمِمٖمؾ أضمؾ ُمـ يٗمٓمر سمٞمجقز ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .أؾمت٤مذي اخلػم جيزيٙمؿ اهلل: ُمداظمٚم٦م

 .حيٗمٔمؽ اهلل: اًمِمٞمخ

 ( 11 :47: 12/ 316/  واًمٜمقر اهلدى)

 افصقام ـػارة زوجتف ظـ افزوج إضعام

 إـمٕم٤مم شمًتٓمٞمع ٓ ًمٙمـ يمٗم٤مرة قمٚمٞمٝم٤م صم٧ٌم يٕمٜمل شمًتٓمٞمع، ٓ اًمزوضم٦م: ي٘مقل: مداخؾة

 إـمٕم٤مًُم٤م؟ قمٜمٝم٤م ُيٓمٕمؿ أن ًمزوضمٝم٤م جيقز هؾ اًمّمقم، قمغم ىم٤مدرة هل ًمٙمـ ُم٤ًميملم

 .جيقز ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 ـمٌٕم٤ًم؟ ُم٤مًمف ُمـ: ُمداظمٚم٦م

 .ُم٤مًمف ُمـ. ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 ( 11 :54: 13/ 117/ واًمٜمقر اهلدى)

 وفقُّف؟ ظـف يصقم ؾفؾ ـػارة صقم وظؾقف مات مـ

 ذًمؽ ُم٤مت صمؿ ُمتت٤مسمٕملم، ؿمٝمريـ يّمقم أن ومٕمٚمٞمف ظمٓم٠مً  ٟمٗم٤ًمً  ىمتؾ رضمؾ: مداخؾة

 قمٜمف يً٘مط أم وًمٞمُّف قمٜمف يّمقم ومٝمؾ أؿمٝمر، ؾمت٦م أو سمخٛم٦ًم احل٤مدث ذًمؽ سمٕمد اًمرضمؾ



 119 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أهؾ اًمرظمص

 اًمّمٞم٤مم؟ ذًمؽ

 ُمـ قمٜمدي أرضمح أطمدمه٤م ًمٚمٕمٚممء ُمذهٌلم ُمـ احلٙمؿ أظمذ هٜم٤م يٛمٙمـ: اًمِمٞمخ

 قمٜمف ص٤مم صقم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف أن اًمراضمح. أظمر

 صقم أيَّ  يِمٛمؾ قم٤مم أنف: أطمدمه٤م اًمٕمٚمؿ، ٕهؾ ىمقٓن احلدي٨م هذا شمٗمًػم ذم شوًمٞمف

 .يّمقم وًمٞمف سم٠من ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ اًم٘مقل هذا قمغم. قمٜمف اعمٞم٧م هذا ُم٤مت

 صقم سمف اعم٘مّمقد إٟمم احلدي٨م هذا أن: قمٜمدي اًمراضمح هق إظمر اًم٘مقل ًمٙمـ 

 .ٟمٗمًف قمغم ٟمذره ىمد يم٤من صقم وقمٚمٞمف ُم٤مت ومٛمـ اًمٜمذر،

 ىمٌٞمؾ ُمـ ًمٞمس قمٜمف شم٠ًمل اًمذي اًمّمٞم٤مم يم٤من وح٤م َوًمِٞمُّف، قمٜمف يّمقم اًمذي ومٝمذا 

 .قمٜمدٟم٤م اًمراضمح اًم٘مقل هذا قمغم أطمد، قمٜمف يّمقم ومال اعمٜمذور، اًمّمقم

 ( 11 :61: 39/   137/  واًمٜمقر اهلدى)

 ابـتف؟ ظـف تصقم ؾفؾ ـػارة صقام وظؾقف مات رجؾ

 طم٤مدث ذم ُم٤مت رىمٌتلم، ذُمتف ذم اًمذي اعمتقرم واًمده٤م قمـ شم٠ًمل اُمرأة: ُمداظمٚم٦م

 دومع أنف اًمٕمٚمؿ ُمع إُمر، هبذا جلٝمٚمف ُمتت٤مسمٕملم ؿمٝمريـ يّمؿ أو رىم٦ٌم حيرر ول ؾمٞم٤مرة

 أىم٤مريب، ُمع أت٘م٤مؾمٛمٝم٤م أن يٛمٙمـ وهؾ ٟمٗمس؟ يمؾ قمـ ؿمٝمريـ أصقم أن زم ومٝمؾ ديتٝمم

 ٟمٗمس؟ يمؾ ذم ُمًٙملم ؾمتلم إـمٕم٤مم يٛمٙمـ وهؾ

 ي٠ًمل؟ اًمذي هذا اًمقًمد هق: اًمِمٞمخ

ة اًم١ًمال: ُمداظمٚم٦م  .واًمده٤م شمقرم اًمتل ًمٚمٛمرأ

ة اعمتقرم وًمد! ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ  ىمد ط اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ: هل٤م جيقز ٟمٕمؿ.. يٕمٜمل اعمرأ

 هذا ذم اًمٕمٚممء اظمتٚمػ وم٘مد« وًمٞمف قمٜمف ص٤مم صٞم٤مم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ»: ىم٤مل أنف قمٜمف صح

 اًمتل إىمقال وأصح رُمْم٤من، صٞم٤مم همػم هق أم يمٖمػمه رُمْم٤من صٞم٤مم أهق اًمّمٞم٤مم

 هذا ذم ضم٤مء اًمذي اًمّمٞم٤مم هذا أن اًمٗمري٘ملم ُمـ يمؾ طمج٩م دراؾم٦م سمٕمد إًمٞمٝم٤م[ أُمٞمؾ]

 هذا ذم اعمذيمقر اًمٙمٗم٤مرة صٞم٤مم ومٞمف ومٞمدظمؾ رُمْم٤من صٞم٤مم همػم هق إٟمم ذيمره احلدي٨م



 131 أهؾ اًمرظمص   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أسم٤مء قمـ واًمٕمتؼ اًمٕمتؼ يمذًمؽ «وًمٞمف قمٜمف ص٤مم صٞم٤مم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ»: احلدي٨م

 ؾمقاء اعمتقرم وزم قمغم ومٞمج٥م اًمّمدىم٤مت، ُمـ ٟمقع هق أو يم٤مًمّمدىم٤مت إُمٝم٤مت وقمـ

ة أو رضمالً  يم٤من  أو أىم٤مرسمف سمٕمض وؾم٤مقمده ذًمؽ قمـ قمجز وم٢من سمذًمؽ ي٘مقم أن اُمرأ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ذًمؽ ومٞمجقز أب٤مقمده

 ش11:62:44/أ18: اًمٜمقر رطمٚم٦م»

 كقة بغ اجلؿع جيقز وهؾ افؽػارة؟ صقام ظذ ادسؾؿ يمجر هؾ

 افـاؾؾة؟ صقام وكقة افؽػارة صقام

 هذا قمغم أضمر ًمف هؾ ًمٚم٘متؾ، يمٗم٤مرة صٞم٤مم وقمٚمٞمف أج٤مم ؾمت٦م قمٚمٞمف رضمؾ :افسائؾ

 هؾ صمؿ آُمتث٤مل، سمحٙمؿ زائد أضمر وإٟمم اًمقضمقب، أضمر ًمٞمس ىمّمده صمؿ أوًٓ، اًمّمٞم٤مم

 يقم هذا ي٘مقل أن ُمثاًل، آصمٜملم يقم ُمع اًمّمٞم٤مم هذا يمٗم٤مرة سم٤مًمٜمٞم٦م جيٛمع أن ًمف جيقز

 ؟...ومٞمٜمقي آصمٜملم

 هب٤م ي٘مقم قم٤ٌمده يمؾ صمقاب، ًمف ـمٌٕم٤مً  اًم١ًمال ُمـ إول ًمٚمِمٓمر سم٤مًمٜم٦ًٌم: اًمِمٞمخ

 .قمٚمٞمٝم٤م صمقاب ًمف يمٗم٤مرة، يم٤من وًمق اعمًٚمؿ،

 يدظمؾ اًمرضمؾ يمررٟم٤مه٤م، ـم٤مح٤م ُم٤ًمئؾ ذم داظمٚمف ومٝمل اًمث٤مين، ًمٚمِمٓمر سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م 

 جيٛمع أن ًمف ومٞمجقز اعمًجد، وحتٞم٦م اًمقوقء ؾمٜم٦م يّمكم أن ومػميد ُمًجًدا -ُمثالً –

 .يمذًمؽ هٜم٤م وهذا قمٛمٚمٝم٤م، ٟمٞم٦م ًمٙمؾ يٕمٓمل أن إومْمؾ ًمٙمـ ٟمٞمتلم،

 (  11 :66 :45/ 568/واًمٜمقر اهلدى)



 السفز يف الصياً أحكاً





 131 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر

 ظؾقف يشؼ افصقم ـان إذا افسػر يف رمضان صقم يف افسخقص

 أي»:وم٘م٤مل اًمًٗمر؟ ذم اًمّمٞم٤مم قمـ ط اهلل رؾمقل ؾم٠مل أنف: قمٛمرو سمـ محزة قمـ

 .شاًمًٗمر ذم صٞم٤مُمف أو رُمْم٤من إومٓم٤مر يٕمٜمل. وم٤مومٕمؾ أجن قمٚمٞمؽ ذًمؽ

 وًمتْمٛمٜمف أوٓ، ُمّمدره ًمٕمزة هٜم٤م اًمٚمٗمظ هذا ختري٩م آصمرت وإٟمم :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 واًمٜم٤مس اًمتٞمًػم، وهق صم٤مٟمٞم٤م، اإلومٓم٤مر أو سم٤مًمّمقم ًمٚمٛم٤ًمومر وختٞمػمه ط شمرظمٞمّمف ؾم٥ٌم

 ىمدراهتؿ شم٤ٌميـ ُمـ وُمٕمٚمقم ُمِم٤مهد هق يمم آظمتالف يمؾ ذًمؽ ذم خيتٚمٗمقن

 يٙمقٟمقن طملم ي٘ميض وٓ ،اًمٜم٤مس ُمع يّمقم أن ًمف إجن ومٌٕمْمٝمؿ وـم٤ٌمئٕمٝمؿ،

 اًمٜمٌل قمغم اهلل ومّمغم ي٘ميض، صمؿ شمرظمّم٤م ومٞمٗمٓمر ذًمؽ هيٛمف ٓ وسمٕمْمٝمؿ ُمٗمٓمريـ،

 .شاًمٕمن سمٙمؿ يريد وٓ اًمٞمن سمٙمؿ اهلل يريد»: قمٚمٞمف أنزل اًمذي إُمل

 (.899-898/ 6/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افصقام يف مشؼة وجد دـ أؾضؾ افسػر يف رمضان إؾطار

 وٓ ُمٕمرووم٦م، أىمقال قمغم اًمًٗمر ذم رُمْم٤من صقم ذم اًمٕمٚممء اظمتٚمػ وىمد :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًم٘مْم٤مء، ُمـ يتحرج ٓ اعمٗمٓمر يم٤من إذا إًمٞمٜم٤م أطم٥م هب٤م وإظمذ رظمّم٦م، ومٞمف اإلومٓم٤مر أن ؿمؽ

 ومٚمػماضمع اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمتقؾمع ؿم٤مء وُمـ. أقمٚمؿ واهلل اًمّمٞم٤مم، طمٞمٜمئذ ًمديٜم٤م وم٤مٕطم٥م وإٓ

  .واًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٚمؿ أهؾ يمت٥م ُمـ همػمه أو ،شإوـم٤مر ٟمٞمؾ»

 (.117-112/ 6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 أيرسمها أؾضؾفام افسػر يف وافػطر افصقم

: [اًمًٗمر ذم اًمٗمٓمر أو اًمّمقم سملم اًمؽمضمٞمح ذم اعمٜمذري ىمقل قمغم ُمٕمٚم٘م٤مً  إًم٤ٌمين ىم٤مل] 

 وفمروومٝمؿ، ـم٤مىم٤مهتؿ ختتٚمػ واًمٜم٤مس شأجنمه٤م أومْمٚمٝمم»: اهلل رمحف صدق وًم٘مد: ىمٚم٧م

 اًمّمقم قمـ ؾم٠مخف عمـ ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ صح وًمذًمؽ ًمف، أجن هق سمم ُمٜمٝمؿ يمؾ ومٚمٞم٠مظمذ



 135 أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .ش1/354» ُمًٚمؿ رواه. شؿمئ٧م إن وأومٓمر ؿمئ٧م، إن صؿ»: اًمًٗمر ذم

 ذم خمرج وهق شوم٤مومٕمؾ أجن قمٚمٞمؽ ذًمؽ أي»: سمٚمٗمظ صحٞمح ـمريؼ وذم

 .ش6885» شاًمّمحٞمح٦م»

 (3/542 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)

 تطقعف؟ ؾفؾ افصقام ظـ زوجتف هنك مساؾر رجؾ

ً، اًمزوج يم٤من ًمق ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة  ..أم شمٕمّمف ومٝمؾ زوضمتف، صٞم٤مم قمدم وـمٚم٥م ُم٤ًمومرا

 ومٝمٛم٧م، ُم٤م طم٥ًم أىمؾ ل إن ؾمٛمٕم٧م، ُم٤م طم٥ًم ٕين :اًم١ًمال قمكمّ  أقمد: اًمِمٞمخ

 .قمٚمٞمف اجلقاب ؾمٌؼ

 .ذاشمف اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل همػم: يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .ؾم١ماًمؽ أقمد: اًمِمٞمخ

 زوضمتف؟ صٞم٤مم قمدم وـمٚم٥م ُم٤ًمومراً، يم٤من اًمزوج أن ًمق :اًم٤ًمئؾ

 اًمتٓمقع؟ صقم شمّمقم أَّٓ  ُمٜمٝم٤م ـمٚم٥م ي٤ًمومر أن ىمٌؾ: يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 ٓ: يٕمٜمل ُم٤ًمومر، أنف اعمقوقع ذم اجلديد اًمٌمء أن٧م ًمٙمـ اجلقاب، ؾمٌؼ: اًمِمٞمخ

 .شمٓمٞمٕمف أن ومٞمج٥م وًمذًمؽ اًمٜمٔمر، سمٕمٞمد ؿمٞمخ ي٤م اًمرضمؾ ًمٙمـ هب٤م، يتٛمتع أن يتٛمٙمـ

 هقى؟ قمـ اًم٘مْمٞم٦م يم٤مٟم٧م وم٢مذا :اًم٤ًمئؾ

 وهق زوضمٝم٤م سم٢مذن شمّمقم أن اعمرأة هنل ذم ضم٤مء ُم٤م احلدي٨م ًمٗمظ: ؿمٞمخ ي٤م: اًم١ًمال

 .شسم٢مذٟمف إٓ طم٤مض وهق» ًمٗمظ طم٤مض،

 طم٤مض؟ وهق: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ



 134 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر

 شمذيمرٟم٤مه يمٜم٤م وإن ٟم٤مؾملم، ًمف يمٜم٤م سمٌمء شمذيمرٟم٤م ظمػًما  اهلل ضمزاك أن٧م أن: اًمِمٞمخ

 أظمٞمٜم٤م يمالم ذم ؾمٌؼ يم٤من صحٞمح٦م يمقهن٤م ُمع وًمٙمـ صحٞمح٦م، اًمٚمٗمٔم٦م هذه أن أذيمر ومم

ر اًم١ًمال هذا قمـ ضمقاب هل يمٚمٛم٦م اًمرمحـ قمٌد أيب  إن: ىم٤مل وهق اًمزي٤مدة، هبذه اعمَُذيمِّ

 شمٕمٌدي؟ أم اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل احلدي٨م

ق وأفمٜمؽ  زوضمتف ذم يالطمظ ومٕمالً  اًمزوج يم٤من إن ومحٞمٜمئذٍ  أُمريـ، سملم ُمٕمٜم٤م شُمَٗمرِّ

 ًمٞمس اًمذي اًمْمٕمػ وإمم اًمقهـ إمم هب٤م ي١مدي ذًمؽ أن شمٓمققم٤ًم: صٞم٤مُم٤مً  ص٤مُم٧م إذا أهن٤م

 سمؾ وم٘مط، ضمٜمًٞم٤مً  هب٤م يتٛمتع أن ُمـ يٛمٜمٕمف ًمٞمس ذًمؽ ٕن همٞمٌتف: ذم وًمق ص٤محلف، ُمـ

 .وًمٌٜمٞمٝم٤م ًمداره٤م ظمدُمتٝم٤م سمقاضم٥م شم٘مقم أن يٛمٜمٕمٝم٤م وىمد

 ُمٕم٘مقل احلدي٨م أن ٟمٗمٝمؿ أو ٟم٘مقل أنٜم٤م دام ُم٤م هم٤مئ٤ٌمً  يم٤من وًمق ذًمؽ اًمزوج رأى وم٢مذا 

 اًمتٕمٌػم ذم دىمٞم٘ملم ٟمٙمقن طمتك وُأيَمرر اًمزي٤مدة، هذه وشمٙمقن هم٤مئ٤ٌمَ ً، يم٤من وًمق ومحٞمٜمئذٍ  اعمٕمٜمك،

 اًمٖم٤مًم٥م، ُمالطمٔم٦م قمغم ضم٤مءت شمٙمقن ومٝمل وصحٞمح٦م، حمٗمقفم٦م اًمزي٤مدة هذه يم٤مٟم٧م وًمق

 إول اًمٜمقع ومٛمـ صم٤مسمت٦م، همػم وأظمرى اًمث٤مسمت٦م اًمٜمّمقص سمٕمض ذم ُمثٚمف ي٠ميت مت٤مُم٤مً  هذا وؿمٌٞمف

سَم٤م شَم٠ميُْمُٚمقا  ٓ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُمثالً  : شمٕم٤ممم وم٘مقًمف ،[311:قمٛمران آل] ﴾ُُمَْم٤مقَمَٗم٦مً  أَْوَٕم٤موًم٤م اًمرِّ

 ُمْم٤مقمٗم٦م أوٕم٤مف همػم اًمرسم٤م أيمؾ قمـ اطمؽمازاً  ًمٞمس [311:قمٛمران آل] ﴾ُُمَْم٤مقَمَٗم٦مً  َأْوَٕم٤موم٤ًم﴿

سم٤م ذًمؽ ُمـ حيرم وإٟمم ومٞمجقز، ٌِّٝم٤مً  اًم٘مٞمد هذا ضم٤مء وإٟمم ٓ، ُمْم٤مقمٗم٦م، أوٕم٤موم٤مً  اًمرِّ  واىمع قمـ ُُمٜمَ

 هلؿ ٟم٤مهٞم٤مً  اًم٘مرآين اًمٜمص ومج٤مء ُمْم٤مقمٗم٦م، أوٕم٤موم٤مً  اًمرسم٤م ي٠ميمٚمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ يقُمئذٍ  اًمٜم٤مس

سَم٤م شَم٠ميُْمُٚمقا  ٓ﴿: هلؿ ىم٤مئالً   .[311:قمٛمران آل] ﴾ُُمَْم٤مقَمَٗم٦مً  أَْوَٕم٤موم٤ًم اًمرِّ

 والًم٦م: سمدقم٦م اسمتدع ُمـ»: وٕمػ ؾمٜمده٤م وذم حتيين اًمتل اًمٜمّمقص ُمـ ُمثالً 

 احلدي٨م شاحلدي٨م إًمخ... هب٤م قمٛمؾ ُمـ ووزر وزره٤م ومٕمٚمٞمف ورؾمقًمف، اهلل شمرض ٓ

 طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ ُمـ» :ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمقارد سم٤مًمٚمٗمظ صحتف ُمٕمروف

 سم٤مًمًٜمد احلدي٨م هذا أُم٤م« وزره٤م ومٕمٚمٞمف ؾمٞمئ٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ وُمـ.. أضمره٤م ومٚمف

 اؾمتدل شورؾمقًمف اهلل شُمْرِض  ٓ والًم٦م سمدقم٦م اإلؾمالم ذم اسمتدع ُمـ»: ىم٤مل اًمْمٕمٞمػ

 اهلل شمرض سمدقم٦م اسمتدع إذا سم٠منف -اًمّمٗم٦م هبذه رأجٜم٤م ذم- اعمٌتدقملم اعمت٠مظمريـ سمٕمض

 وصػ ىمٞمد هق وإٟمم اطمؽمازي٤ًم، ىمٞمداً  ًمٞمس اًم٘مٞمد ومٝمذا والًم٦م، ومٚمٞم٧ًم ورؾمقًمف
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 هذا سمٕمد ورؾمقًمف، اهلل شُمْرِض  ٓ والًم٦م صٗمتٝم٤م اًمٌدقم٦م يمؾ اًمٌدقم٦م أن: أي ًمٚمٌدقم٦م،

 اًمزي٤مدة؟ هبذه احلدي٨م ضم٤مء أجـ شمذيمر أن٧م هؾ

 .شاًمًٜم٦م وم٘مف»: ُمداظمٚم٦م

 .اعمٜم٦م سمتمم أم اًمًٜم٦م سمٗم٘مف شمٕمٜمل اًمًٜم٦م، وم٘مف: اًمِمٞمخ

 .شاًمّم٤محللم ري٤مض» ٓ، ٓ: ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ: اًمِمٞمخ

 ُمـ قمٜمقان واوع اًمِمٞمخ إول، اجلزء ؿمٞمخٜم٤م شاًمًٚمًٚم٦م» ذم شمٚمؽ: ُمداظمٚم٦م

 شمّمقم ٓ: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل اًمزوضم٦م، قمغم اًمزوج طمؼ ُمـ: وم٘مٝمف

 .شسم٢مذٟمف إٓ ؿم٤مهد وزوضمٝم٤م رُمْم٤من همػم ذم شمٓمققم٤مً  يقُم٤مً  اعمرأة

 دون ؾمٗمٞم٤من قمـ ـمرق ُمـ ناًمِمٞمخ٤م أظمرضمف واحلدي٨م: شم٘مقل خترج وسمٕمديـ 

ضم٧م َأضْمٚمِٝم٤م وُمـ صم٤مسمت٦م، صحٞمح٦م زي٤مدة وهلش رُمْم٤من همػم ذم شمٓمققم٤مً  يقُم٤مً : »ىمقًمف  ظَمرَّ

 أطمدمه٤م وإؾمٜم٤مد ٟمحقه، هريرة أيب قمـ آظمريـ ـمري٘ملم ُمـ ضم٤مءت وىمد هٜم٤م، احلدي٨م

 سمٞم٤من وومٞمف ُمٜمف، أتؿ اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف طمًـ، وأظمر صحٞمح

 .قمٚمٞمٝم٤م آـمالع يٜمٌٖمل أظمرى ومقائد ُمع وروده، ؾم٥ٌم

 (  11 :57 :19/ 573/واًمٜمقر اهلدى)

 (  11 :42 :18/ 573/واًمٜمقر اهلدى)

 افسػر يف افصائؿ ظذ ادػطر ؾضؾ 

 [:ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شومُٙمال ادٟمقا ! ًمّم٤مطمٌٞمٙمؿ واقمٛمٚمقا  ًمّم٤مطمٌٞمٙمؿ ارطمٚمقا »

 ذم واًمٗمري٤ميب ،ش6/  359/  6 ج» شاعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ سمٙمر أبق رواه

 سمـ قمٛمر طمدصمٜم٤م: ىم٤مٓ ؿمٞم٦ٌم، أيب سمـ قمثمن أظمٞمف وقمـ قمٜمف ش3/  25/  5» شاًمّمٞم٤مم»
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 أيب قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ يمثػم أيب سمـ حيٞمك قمـ إوزاقمل قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ داود أبق ؾمٕمد

 ادٟمقا : وقمٛمر سمٙمر ٕيب وم٘م٤مل ،شاًمٔمٝمران ُمر» سمـ وهق سمٓمٕم٤مم ط اًمٜمٌل أيت» :ىم٤مل هريرة

 .احلدي٨م شًمّم٤مطمٌٞمٙمؿ ارطمٚمقا : وم٘م٤مل ص٤مئمن، ٤مإٟم: وم٘م٤مٓ ومٙمال،

 ىمقيؿ، ظمٚمؼ إمم يمريؿ، شمقضمٞمف احلدي٨م ومٗمل  [:ىم٤مل صمؿ سمف شمرمجٜم٤مه سمم اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 ًم٥ًٌم وًمق ظمدُمتف، قمغم محٚمٝمؿ أو اًمٖمػم، قمغم اًمتقايمؾ وشمرك اًمٜمٗمس، قمغم آقمتمد وهق

 قمٛمٚمٝمؿ، يًتٖمٚمقن اًمذيـ أوئلؽ قمغم واوح رد إذن احلدي٨م ذم أومٚمٞمس يم٤مًمّمٞم٤مم، ُمنموع

 ًم٘مد: سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل وًمئـ! ؟ٟمٕم٤مهلؿ محؾ ذم طمتك ظمدُمتٝمؿ، ذم اًمت٤ًمرع قمغم اًمٜم٤مس ومٞمحٛمٚمقن

 ُمـ ومٞمٝمؿ يم٤من طمتك ظمدُم٦م، أطمًـ ط اهلل رؾمقل خيدُمقن قمٜمٝمؿ اهلل رض اًمّمح٤مسم٦م يم٤من

 هبذا اطمتج٤مضمٝمؿ هؾ وًمٙمـ ٟمٕمؿ، ومجقاسمٜم٤م .ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وهق ط ٟمٕمٚمٞمف حيٛمؾ

 اًمٕمٚمؿ ذم ط ورصمتف أهنؿ قمغم إًمٞمٝم٤م يٜمٔمرون سم٠مهنؿ واقمؽماف هل٤م، ُمٜمٝمؿ شمزيمٞم٦م إٓ ٕنٗمًٝمؿ

 هذا هلؿ جيز ل اًمقرصم٦م أهنؿ قمغم ٟمص ًمدهيؿ يم٤من ًمق اهلل وايؿ !؟اًم٘مٞم٤مس هذا هلؿ يّمح طمتك

 اعمٌنميـ اًمٕمنمة ُمٜمٝمؿ وظم٤مص٦م سم٤مخلػمي٦م، هلؿ اعمِمٝمقد ط أصح٤مسمف ومٝم١مٓء اًم٘مٞم٤مس،

 خيدم ُم٤م ُمٕمِم٤مر قمنم همػمه، ُمـ خيدم ُمٜمٝمؿ واطمد يٙمـ ول أنٗمًٝمؿ، ظمدام يم٤مٟمقا  وم٘مد سم٤مجلٜم٦م،

 وم٢مين وًمذًمؽ سمذًمؽ، قمٜمدهؿ ٟمص ٓ وهؿ ومٙمٞمػ! وُمريدهيؿ شمالُمذهتؿ ُمـ اعمٕمٜمٞملم أوئلؽ

 اًمتقاوع ؾمٌٞمؾ مجٞمٕم٤م شمٕم٤ممم اهلل هداٟم٤م أصٚمف، ُمـ آقمت٤ٌمر وم٤مؾمد اًم٘مٞم٤مس هذا إن: أىمقل

   .واًمرؿم٤مد

 (.371-328/ 3/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افصائؿ يرض ـان إذا افسػر يف افصقام جيقز ٓ

 فمٝمره ي٘مٚم٥م سمرضمؾ ط اًمٜمٌل ُمر: ي٘مقل ضم٤مسمرا  ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اًمزسمػم أيب قمـ

 أُم٤م»: وم٘م٤مل يٗمٓمر أن وم٠مُمره ومدقم٤مه،! اهلل ٟمٌل ي٤م ص٤مئؿ: وم٘م٤مًمقا  قمٜمف؟ وم٠ًمل ًمٌٓمٜمف،

 .ش!شمّمقم؟ طمتك ط اهلل رؾمقل وُمع اهلل ؾمٌٞمؾ ذم يٙمٗمٞمؽ

 إذا اًمًٗمر ذم اًمّمقم جيقز ٓ أنف قمغم فم٤مهرة دًٓم٦م احلدي٨م وذم: [اإلُم٤مم ىم٤مل] 

: وىمقًمف شاًمًٗمر ذم اًمّمٞم٤مم اًمؼم ُمـ ًمٞمس»: ط ىمقًمف حيٛمؾ وقمٚمٞمف سم٤مًمّم٤مئؿ، يي يم٤من
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 وهذا أومٓمر، ؿم٤مء وإن ص٤مم ؿم٤مء إن خمػم ومٝمق ذًمؽ ؾمقى وومٞمم ،شاًمٕمّم٤مة هؿ أوئلؽ»

  .هلل واحلٛمد سمٞمٜمٝم٤م شمٕم٤مرض ومال اًم٤ٌمب، أطم٤مدي٨م قمٚمٞمف شمدل ُم٤م ظمالص٦م

 (.385-381/ 3/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 رمضان يف ادساؾر صقام حؽؿ

 رُمْم٤من؟ ذم ُم٤ًمومر صٞم٤مم جيقز هؾ :اًم٤ًمئؾ

 ؾمٞمم وٓ ذًمؽ، ضمقاز ذم ؿمؽ ٓ رُمْم٤من؟ ذم ُم٤ًمومر صٞم٤مم جيقز هؾ: اًمِمٞمخ

 اًمّمح٤ميب ؾم٠مخف طمٞمٜمم شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم طمدي٨م، ذم سم٤مًمتخٞمػم اًمتٍميح ضم٤مء وىمد

ك ٛمَّ ًَ  ومّمؿ ؿمئ٧م إن»:ىم٤مل يّمقم، ومٝمؾ يمثػماً  ي٤ًمومر أنف إؾمٚمٛمل محزة سمـ سمٕمٛمرو اعمُـ

 ؿمئ٧م إن»احلدي٨م هذا سمٍميح ظمٞم٤مر ًمف رُمْم٤من ذم اعم٤ًمومر وهلذا شوم٠مومٓمر ؿمئ٧م وإن

 .شوم٠مومٓمر ؿمئ٧م وإن ومّمؿ

ح ل أنف اًمتنميع، طمٙمٛم٦م ُمـ وهذا   اًمّمقم، قمغم اًمٗمٓمر أو اًمٗمٓمر قمغم اًمّمقم ُيَرضمِّ

 .اعمٙمٚمػ إمم إُمر أويمؾ وإٟمم

 ؿمٝمر ذم اًمّمقم خيت٤مر ُمـ ُمٜمٝمؿ يمٌػما، اظمتالوم٤مً  ذًمؽ ذم خيتٚمٗمقن اعمٙمٚمٗملم إلن 

 اًمراطم٦م ُي١ْمصمِر ُمـ وُمٜمٝمؿ ُمٗمٓمرون، واًمٜم٤مس اًمِمٝمر هذا همػم ذم يّمقم أن قمغم اًمّمٞم٤مم

 ىمقًمف يم٤من ًمذًمؽ اًمِمٝمر: هذا همػم ذم يّمقم أن ُمـ يتحرج وٓ اًمِمٝمر، هذا ذم ؾمٗمره ذم

 .احلٙمٛم٦م ُمٜمتٝمك ذم شوم٠مومٓمر ؿمئ٧م وإن ومّمؿ ؿمئ٧م إن»اًمًالم قمٚمٞمف

 . (:.31 :51/  32/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادساؾر يػطر متك

 ذم وُمدرس طمريب، ـمٞم٤مر ؿمٖمٚمتل أن٤م طمريب، يمٓمٞم٤مر أن٤م زم سم٤مًمٜم٦ًٌم... :مداخؾة

 شمْمٞمع ؾمقف وإٓ اًمتدري٥م يًتٛمر أن جي٥م رُمْم٤من، ؿمٝمر ذم أتٞمٜم٤م احلريب، اًمٓمػمان

 ُمع اًمٓمٞم٤مرات ُمًتٕمديـ، وٟمٙمقن يًتٛمر أن وم٤مًمتدري٥م ًمٚمَٓمٞم٤َّمريـ، سم٤مًمٜم٦ًٌم اعَمـَٝم٤مرة
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 ٓ؟ أم صح ُيْٗمٓمر، أن ًمف ومٞمحؼ ومراؾمخ، صممٟمٞم٦م ُم٤ًموم٦م اعم٤ًمومر ؾم٤مومر يم٤من إذا اًمّمقم،

 ذم يٛمٙمـ حمدودة، دائرة ٟمٓم٤مق ذم وًمٙمـ ُمٞمؾ، وَخًمئ٦م أخػ ُمـ أيمثر ٟمٓمػم ومٜمحـ

 ىمًؿ: ىمًٛملم إمم يٜم٘مًؿ ـمػماٟمٜم٤م هٙمذا، ُمـ ؿمٞمًئ٤م أو ومرؾمًخ٤م ؾمتلم -ُمثالً – طمدود

 ضمٝمًدا يتٓمٚم٥م ٓ صم٤مين وىمًؿ اجلق، ذم اعمٕم٤مرك متثٞمؾ أو آؿمت٤ٌميم٤مت ُمثؾ ضمٝمًدا يتٓمٚم٥م

 أُم٤م هذا، اًمتدري٥م ُمـ يٗمٓمر اًمقاطمد يٕمٜمل اًمّمٕم٥م اًم٘مًؿ ذم اًمتدري٥م يم٤من وم٢مذا يمٌػم،

 ومٝمؾ ُيْٗمٓمِر، وسمٕمْمٜم٤م يّمقم، ُمٜم٤م وم٤مٕيمثري٦م اًمٙمٌػم، اجلٝمد شمتٓمٚم٥م ٓ ـمٚمٕم٤مت يم٤مٟم٧م إذا

 زم حيؼ ومٝمؾ اإلومٓم٤مر، جيقز يم٤من وإذا اإلومٓم٤مر؟ أم اعم٘مدرة ذم يم٤من إذا اًمّمقم إصؾ

 وىم٧م إمم اٟمتٔمرت إذا ٕنف أنتٔمر؟ أم وؾم٤مقمتلم، وٟمص سم٤ًمقم٦م اًمٓمٚمٕم٦م ىمٌؾ ُأوْمٓمِر أن

 يٌدأ أن سمٕمدُم٤م اًمٌالد، يٖم٤مدر سمٕمدُم٤م يٗمٓمر أن سمد ٓ ُيْٗمٓمِر أن أراد إذا اعم٤ًمومر اًمٓمٚمٕم٦م،

 ممًٙم٦م، واًمٜم٤مس اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٌٚمد وصؾ وإذا يٗمٓمر، وم٤ًمقمتٝم٤م اًمٌالد، ظم٤مرج يّمٌح اًمًٗمر،

 ٓزم هذه وإؿمٞم٤مء اًمدم ذم اًمًٙمر يمٛمٞم٦م أؾم٤مس قمغم ٟمحـ ًمٙمـ يٛمًؽ، أن ومٞمج٥م

شمف ذم اًمقاطمد يّمٌح وطمتك يتٗم٤مقمؾ، طمتك وىم٧م شم١مظمذ  ذم احلٙمؿ هق ومم ويممهل٤م، ىُمقَّ

 احل٤مًم٦م؟ هذه

 ىَمٚم٧َّم، أو يَمُثَرت اًمٗمراؾمخ سمٌٕمض وطمٍمشمف ذيمرشمف اًمذي ـمػماٟمؽ: اًمِمٞمخ

 قمرف ذم ؾمٗمراً  يٕمتؼم ـمػماٟمؽ يم٤من إذا: ٟم٘مقل وإٟمم اعمقوقع، ذم اعمٝمؿ ًمٞم٧ًم اًمٗمراؾمخ

ً، ومتٙمقن اًمٌٚمد، أهؾ  .ُم٤ًمومر همػم شمٙمقن أو ُم٤ًمومرا

 ؾمٗمًرا؟ يٕمتؼم ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

سمف، ًمٙمؾ: اًمِمٞمخ  .اصؼم أن٧م ضمقا

 صح؟ ومٞمف، إؿمٙم٤مل ٓ ؾمٗمر هذا اعمديٜم٦م، إمم ُمٙم٦م ُمـ ـمػماٟمؽ: ُمثالً  يٕمٜمل

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .سمًٗمر ًمٞمس أىمقل أن٤م ضمدة إمم ُمٙم٦م ُمـ ـمػماٟمؽ: اًمِمٞمخ

 .ٓ: ُمداظمٚم٦م

 .سمًٗمر ًمٞمس قمٜمديمؿ ُمٕمروف أنتؿ: اًمِمٞمخ
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 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .طمًٜم٤مً : اًمِمٞمخ

ق أن جي٥م: وم٢مذاً    يٙمقن ٓ أن وسملم ؾمٗمراً، ـم٤مئرشمؽ ذم اٟمٓمالىمؽ يٙمقن أن سملم ُٟمَٗمرِّ

 .واوح ؾمٗمراً،

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

ـْ ﴿: ي٘مقل اهلل ٕن إؿمٙم٤مل: ومال ؾمٗمراً  اٟمٓمالىمؽ يمقن طم٤مًم٦م ذم: اًمِمٞمخ  يَم٤منَ  وَمَٛم

ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  ـْ  وَمِٕمدَّ  طمٙمٞمتف اًمذي اًمٙمالم ويمؾ ،[385:اًمٌ٘مرة] ﴾ُأظَمرَ  َأج٤َّممٍ  ُِم

 .إًمٞمف سمٜم٤م طم٤مضم٦م ٓ اًمّمقرة هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم

 اًمذي اًمتٛمريـ أن ومٜمٗمؽمض ؾمٗمراً، ًمٞم٧ًم هل اًمتل إظمرى اًمّمقرة ٟمٕم٤مًم٩م: إذاً 

 ُمًت٘مٞمؿ ظمط ذم يم٤من ؾمقاء ؾمٗمراً، ًمٞمس اًمذي اًمٜمقع هذا ُمـ هق سمف، شم٘مقُمقا  أن شمريدون

وم٤مً  يم٤من أو ضمدة، إمم هٜم٤م ُمـ -ُمثالً –  .ي٘مٞمٜم٤مً  سمٛم٤ًمومر ًمٞمس ومٝمق اًمٌٚمدة، طمقل شمٓمقا

 وًمٞمس ُم٘مٞمؿ ٕنف اًمّمٞم٤مم سمقاضم٥م ي٘مقم: أي يتًحر أن إٓ هلذا جيقز ٓ: ٟم٘مقل هٜم٤م

 ًمف ضم٤مز وصٗمتف اًمذي اًمث٘مٞمؾ اًمٜمقع ُمـ يم٤مٟم٧م إذا اًمتمريـ، هلذه َيّْمُٛمد ل وم٢مذا سمٛم٤ًمومر،

ّحر، وٓ سم٤مإلومٓم٤مر يت٘مدم أن أُم٤م اإلومٓم٤مر، ًَ  ىمد ويمقٟمف إـمالىم٤ًم، ذقمل قمذر ًمف ًمٞمس ومٝمذا يَت

 ريب، قمٜمد قمٚمٛمف وهذا يتٕمرض، ٓ وىمد يتٕمرض ىمد ٕنف ذقم٤ًم: يٕمتؼم ٓ هذا يتٕمرض،

 .اعم٤ًمومر ُمٕم٤مُمٚم٦م ٟمٗمًف ُيَٕم٤مُمؾ أن ومٞمج٥م سمٛم٤ًمومر، وًم٧ًم ُم٘مٞمؿ وأن٧م

 هٜم٤م؟ إمم واوح

 وهؿ أنف يٌدو ٕنف قمٚمٞمٝم٤م: آؾمتدراك ُمـ سمد ٓ مجٚم٦م، يمالُمؽ ذم ضم٤مء ًمٙمـ

 آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤م يمم ؾمٗمراً  شمٕمتؼم ـمقيٚم٦م ؾَمْٗمرة ذم أن٧م يمٜم٧م إذا إومم اًمّمقرة ذم ؿم٤مئع،

 اًمٗم٤مئدة؟ هذه ومٝمٛم٧م خترج، أن ىمٌؾ دارك، قم٘مر ذم وأن٧م شُمْٗمٓمِر أن ومٚمؽ

 سمٕمد إٓ اًمّمالة، سمحٙمؿ يتٕمٚمؼ سمم شمتٚمٌس ٓ أن٧م اًمّمالة، همػم ًمٚمٛم٤ًمومر اًمّمٞم٤مم: يٕمٜمل

 .سمٚمدك ُمـ شمتحرك ح٤م وأن٧م شمٗمٓمر، أن ومٚمؽ سم٤مًمّمٞم٤مم يتٕمٚمؼ ومٞمم أُم٤م سمٚمدك، ُمـ ظمروضمؽ

 سم٤مًمًٗمر؟ اًمٜمٞم٦م أنف ـم٤مح٤م: ُمداظمٚم٦م
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 أو ؾمٞم٤مرة ؾم٤مئؼ أو ـَمّٞم٤مراً  يمٜم٧َم  ؾمقاء أطمًٜم٧م، اًمًٗمر، ذم اًمٜمٞم٦م ـم٤مح٤م: اًمِمٞمخ

 شم٠ميمؾ أن وًمؽ اًمًٗمر، شمريد اًمًحقر وىمٌؾ اًمّم٤ٌمح ُمٜمذ ٟمٗمًؽ َهٞم٠َّْمت أن٧م ًمٙمـ داسم٦م،

 .اًمًٗمر قمغم قم٤مزُم٤مً  دُم٧م ُم٤م اًمٗمجر سمٕمد

 .اًمدي٤مر ظم٤مرج اًمّمالة ذم اًم٘مٍم: ُمداظمٚم٦م

 أُم٤م اًمّمالة، أطمٙم٤مم شمٌدأ طمٞمٜمئذٍ  اًمٌٚمدة، طمدود دم٤موز إذا اًمدي٤مر، ظم٤مرج: اًمِمٞمخ

 .ؾم١ماًمؽ قمـ سم٤مجلقاب أطمٓم٧م أفمـ دارك، قم٘مر ذم وأن٧م شُمْٗمٓمِر أن ومٚمؽ اإلومٓم٤مر

 . ( :.36 :41/   92/   واًمٜمقر اهلدى) 

 رمضان يف افػطر فؾؿساؾر يتقح افذي افسػر ضابط

 يًتٛمر وُمتك اإلىم٤مُم٦م، صالة يّمكم اإلٟم٤ًمن يّمػم ُمتك أنف[ ىمٞمؾ إذا]: اًمِمٞمخ

 وهذا اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ ُي١ْمظمذ اجلقاب اجلقاب، اعم٤ًمومر، صالة يّمكم

ٟمٞم٦م اًمتٕم٤مسمػم ُمـ : شمٕم٤ممم ىم٤مل اعم٠ًمخ٦م، هذه وم٘مف سم٤مب ًمٜم٤م وشمٗمتح واجلٛمٞمٚم٦م، اًمدىمٞم٘م٦م اًم٘مرآ

ـْ ﴿ ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم ـْ  وَمِٕمدَّ  ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ [385:اًمٌ٘مرة] ﴾ُأظَمرَ  َأج٤َّممٍ  ُِم

 ُمـ ُم٤ًمومراً  ظمرج اًمذي اعم٤ًمومر ومٝمذا اًمًٗمر، أقمذاره ُمـ رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر أن مجٞمٕم٤مً 

 قمغم اعم٘مٞمؿ صالة يّمكم ئمؾ أو ي٘مٍم ئمؾ سم٠منف آٟمٗم٤ًم، ىمٚمٜم٤مه ُم٤م وىمٚمٜم٤م آظمر سمٚمد إمم سمٚمده

 ومٚمف رُمْم٤من ذم يٗمٓمر أن وأراد ُم٤ًمومراً  يم٤من إذا ومٙمذًمؽ آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤مه اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ

ٟمٞم٦م، أي٦م سمٜمص ذًمؽ  ُمتٕمٚم٘م٦م هل وًمق اعم٠ًمخ٦م ومٝمؿ ُمٌدأ شمٕمٓمٞمٜم٤م أي٦م هذه ًمٙمـ اًم٘مرآ

 أمتٛم٧م وإن أومٓمرت، ىمٍمت إن وإجي٤مسم٤ًم، ؾمٚم٤ٌمً  اًمّمالة ُمع اًمّمٞم٤مم ًمٙمـ سم٤مًمّمٞم٤مم،

ـْ ﴿: اهلل ي٘مقل ومٝمٜم٤م صٛم٧م،  .[385:اًمٌ٘مرة] ﴾ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُٙمؿْ ُِمٜمْ  يَم٤منَ  وَمَٛم

 أنف يؽمدد ويم٤من اًمٌٚمد، إمم ضم٤مء اًمذي اًمِمخص ؾمٗمر، قمغم أو: يمٚمٛم٦م أن ٓطمٔمقا  

 يّمدق هذا طم٤مضم٤مشمف، شمٜمتٝمل ُمتك يدري ُم٤م ٕنف سمٙمرة، سمٕمد وآ سمٙمرة وآ اًمٞمقم ي٤ًمومر

 ٟم٤موي وهق ُمّم٤مًمح، ًمف وهق إُمر سمف واؾمت٘مر ضم٤مء ُمـ أُم٤م ؾمٗمر، قمغم أنف مت٤مُم٤مً  قمٚمٞمف

 ي٤ًمومر سملم يؽمدد يم٤مٕول ًمٞمس وهق ُمّم٤محلف، شمٜمتٝمل ريثم اإلىم٤مُم٦م ٟمقى ًمٙمـ اًمٕمقدة،
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 سمخالف ؾمٗمر، قمغم إٟمف قمٜمف ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ًمٖم٦مً  هذا آظمره، إمم أو أو سمٙمرة أو اًمٞمقم

 وجيٛمع ي٘مٍم اًمذي وهق ؾمٗمر، قمغم أنف قمٚمٞمف صدق ُمـ: إذاً  ؾمٗمر، قمغم ومٝمق إول

 .ؿم٤مء إن رُمْم٤من ويٗمٓمر

 ًمٙمـ سم٤مًمّمٞم٤مم، ُمتٕمٚم٘م٦م هل وًمق اعم٠ًمخ٦م، ومٝمؿ ُمٌدأ شمٕمٓمٞمٜم٤م أي٦م هذه ًمٙمـ: افشقخ

 ي٘مقل ومٝمٜم٤م ُصٛم٧م، أمتٛم٧م وإن أومٓمرت، ىمٍمت إن وإجي٤مسم٤ًم، ؾمٚم٤ٌمً  اًمّمالة ُمع اًمّمٞم٤مم

ـْ ﴿: اهلل  قمغم أو: يمٚمٛم٦م أن ٓطمٔمقا  ،[385:اًمٌ٘مرة] ﴾ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم

 سمٕمد وآ سمٙمرة وآ اًمٞمقم ي٤ًمومر أنف يؽمدد ويم٤من اًمٌٚمد، إمم ضم٤مء اًمذي اًمِمخص ؾمٗمر،

 ُمـ أُم٤م ؾمٗمر، قمغم أنف مت٤مُم٤مً  قمٚمٞمف يّمدق هذا طم٤مضم٤مشمف، شمٜمتٝمل ُمتك يدري ُم٤م ٕنف سمٙمرة،

 ريثم اإلىم٤مُم٦م ٟمقى ًمٙمـ اًمٕمقدة، ٟم٤موي وهق ُمّم٤مًمح، ًمف وهق إُمر سمف واؾمت٘مر ضم٤مء

 آظمره، إمم أو أو سمٙمرة أو اًمٞمقم ي٤ًمومر سملم يؽمدد يم٤مٕول ًمٞمس وهق ُمّم٤محلف، شمٜمتٝمل

 .ؾمٗمر قمغم ومٝمق إول سمخالف ؾمٗمر، قمغم إٟمف قمٜمف ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ًمٖم٦م هذا

 إن رُمْم٤من ويٗمٓمر وجيٛمع ي٘مٍم اًمذي وهق ؾمٗمر، قمغم أنف قمٚمٞمف صدق ُمـ: إذاً  

 قمـ خيتٚمػ ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر ٕن ؿم٤مء: إن اإلومٓم٤مر ذم: أىمقل ؿم٤مء،

 ذم اإلومٓم٤مر يمذًمؽ ُرظمّم٦م، ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلٛمع اجلٛمع، ُمع ويٚمت٘مل اًم٘مٍم،

 سملم مجٕمٜم٤م ومٚمٝمذا ذًمؽ: ُمـ ٓسمد ومٕمزيٛم٦م، اًم٘مٍم أُم٤م رظمّم٦م، ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم رُمْم٤من

 رظمّم٦م أيَّ  ًمف وًمٞمس ؾمٗمر قمغم يٙمـ ل ُمـ أُم٤م ؾمٗمر، قمغم يم٤من عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمرظمّمتلم

 واإلمت٤مم اًمًٗمر، ذم قمزيٛم٦م اًم٘مٍم ٕن اًم٘مٍم: ًمف ًمٞمس أنف وسم٤مٕومم اًمرظمّمتلم، ُمـ

 .ؾم٠مخ٧م ُم٤م ضمقاب هذا اًمًٗمر، ذم ومريْم٦م

 ( 11 :49: 12/   416/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11 :11: 56/   411/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افسػر؟ ظذ ظزم إذا بقتف مـ ادساؾر صقام جيقز هؾ

 ذم شاًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمدي٨م شمّمحٞمح» رؾم٤مًم٦م ذم اهلل طمٗمٔمٙمؿ ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة
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ه قمغم سمٙمٚمٛم٦م إًم٤ٌمين اًمديـ ٟم٤مس اًمِمٞمخ  إؾمت٤مذ قمٚمؼ أن ؾمٌؼ: اًمٙمت٤مب سمداي٦م  ذم ومتقا

 .اعمجٚم٦م هذه

 اعم١مًمػ؟ يمالم يٙمقن أن اطمتمل ذم هذا يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 ..اعم١مًمػ ًمٞمس ـمٌٕم٤مً  ٓ،: ُمداظمٚم٦م

 .يٕمٜمل ؿمٙمٙم٧م يم٠منؽ رأجتؽ ٕين: اًمِمٞمخ

ٌَلمَّ  اعمقوقع، هذا طمقل اعمجٚم٦م هذه ذم ومتقى قمغم: ُمداظمٚم٦م  أن اًمًٜم٦م ُمـ أن شَم

 اًمتٕمٌػم ؿمٞمخ ي٤م.. ويمذا اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمدي٨م ومٝمذا ُم٤ٌمرطمتف، ىمٌؾ سمٞمتف ذم اًمّم٤مئؿ يٗمٓمر

 ًمٚمًٗمر؟ اًمرطم٤مل ووع قمٜمد وإٓ صحٞمح شسمٞمتف ذم» هذا

 .صحٞمح٤مً  ًمٞمس سم٢مـمالىمف: اًمِمٞمخ

د هل رسمم إًمٞمٝم٤م يِمػم اًمتل اًمٗمتقى هق ًمٙمـ  ضم٤مء ومٞمف اًمذي واًم٤ًٌمق اًمًٞم٤مق شُمـَحدِّ

 واوح؟ اًمٙمالم، هذا

 .اإليْم٤مح ُمـ رء إمم أطمت٤مج ًمٕمكم: ُمداظمٚم٦م

 اهلرري اهلل قمٌد قمغم اًمرد ذم أنتؿ شمتٗمْمٚمقا  ُم٤م ىمٌؾ يٕمٜمل... حيٗمٔمؽ اهلل ؿمٞمخٜم٤م

 .أومٝمؿ ًمٕمكم اًمزي٤مدة، ومٛمٛمٙمـ ممٙمـ إذا ٟمٕمؿ، ىمٚم٧م وم٠من٧م... ويمذا

 هق ومم ُمٜمل، ص٤مدرة ًمٞم٧ًم اًمٕم٤ٌمرة دام ُم٤م ؾم١ماًمؽ، ُم٤م اًمٕم٤ٌمرة.. :افشقخ

 ؾم١ماًمؽ؟

 سمٞمتف ُمٖم٤مدرة ُمثالً  قمٜمد ي٘م٤مل هؾ سمٞمتف، ذم وهق يٗمٓمر أن ًمف حيؼ اًمّم٤مئؿ أن: ُمداظمٚم٦م

 اًمداسم٦م؟ ريمقب قمٜمد أو

 وأن٧م ًمٚمٛم٤ًمومر، سم٤مًمٜم٦ًٌم أنف زم ووح أن ُمٓمٚم٘م٤ًم، يم٠منف اًمٙمالم ومٝمٛم٧م أن٤م: اًمِمٞمخ

 اعم٤ًمومر؟ شم٘مّمد

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

، اًمذي اًم٘مّمد هذا وقء ومٕمغم: اًمِمٞمخ  اًم١ًمال؟ قمكمَّ  أقمد أن شمٌلمَّ



 165 أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ذم اًمذي اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمدي٨م طم٤مًم٦م، ذم اعم٤ًمومر ًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم: ُمداظمٚم٦م

 ...اًمؽمُمذي

 أريد وآؾمتدٓل، احلدي٨م اشمرك ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك أظمل ي٤م احلدي٨م اشمرك: اًمِمٞمخ

 ؾم١ماًمؽ؟ ُم٤م ُمٜمؽ أومٝمؿ أن

 اعم٤ًمومر؟ سمٜمٞم٦م سمٞمتف ذم ُيْٗمٓمر إٟمف ىمقل يّمح هؾ يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .اًم١ًمال هق هذا: اًمِمٞمخ

 .واوح. سمٞمتف ذم يٗمٓمر أن ًمف ضم٤مز اًمًٗمر قمغم قمزم إذا

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخٜم٤م... وم٢مذا: ُمداظمٚم٦م

ل: اًمِمٞمخ  اإلٟم٤ًمن شمٕمٚمِّؿ اًمٔمروف ومٌٕمض طُمٙمٛمف، ًمف فمرف يمؾ ٕن سم٤مًمؽ: ـمقِّ

 شمٕمٚمٛم٧م ًمق أن. آظمره إمم.. وإن٤مة اًمّمؼم اإلٟم٤ًمن شمٕمٚمؿ اًمٔمروف وسمٕمض اًمٕمٚمؿ،

 .صؼماً  ومتٕمٚمؿ قمٚممً 

 اإلُم٤مم ىمقل اًمرؾم٤مًم٦م ذم يمذًمؽ ذيمرشمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم حيٗمٔمٙمؿ اهلل ؿمٞمخٜم٤م ي٤م: ُمداظمٚم٦م

 رمحف- راهقيف اسمـ وإؾمح٤مق اًمٌٞمقت، قمـ هم٤مب إذا ُيٗمٓمِر أنف يرى اهلل رمحف أمحد

... ومٓمر، اًمٌٞمقت ضم٤موز وإذا ذًمؽ، ومٕمؾ يمم رضمٚمف يْمع طملم إومٓم٤مره يرى -اهلل

 اًمٙمالم؟ هذا ذم رأجٙمؿ ومم اًمٌٞم٧م، ذم يم٤من إذا أن٧م ىمٚم٧م يمم يٕمٜمل إومم.. اًمّمٞم٤مم،

 أن؟ ىمرأتف اًمذي اًمٙمالم: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .ذًمؽ سمٕمد وًمف ذًمؽ ًمف ومرو٤ًم، ًمٞمس اًمٌٞم٧م ذم اإلومٓم٤مر: اًمِمٞمخ

 ... يم٤من إذا: ُمداظمٚم٦م
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ل: اًمِمٞمخ ك سم٤مًمؽ، ـمقِّ  .سم٤مًمؽ شمٓمقل سَمدَّ

ل َرح: ُمداظمٚم٦م  ..سم٤مزم َأـَمقِّ

 .ُمٜمؽ أطمقج ًمٕمٚمف سمٞمتٕمٚمؿ يممن وهمػمك: اًمِمٞمخ

 .ىَمٍَم  اًمٌٞمقت ضم٤موز إذا ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 .سمد ٓ: اًمِمٞمخ

 (  11: 31 :41/ 241/واًمٜمقر اهلدى)

 (  11: 32 :35/ 241/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 38 :12/ 241/واًمٜمقر اهلدى)

 افسػر برخص إخذ ادساؾر يبدأ متك

 اًمًٗمر؟ ذم اإلٟم٤ًمن يٗمٓمر ُمتك قمـ ُمقضمزة[ ٟمٌذة] شمٕمٓمٞمٜم٤م[ ًمق]: ُمداظمٚم٦م

 ذم اإلٟم٤ًمن يٗمٓمر ُمتك ؿمٕم٥م، ًمف اًمًٗمر ذم اإلٟم٤ًمن يٗمٓمر ُمتك اًم١ًمال هذا: اًمِمٞمخ

 أن فمٜمل وذم سمٚمدشمف، سمٜمٞم٤من ُمـ.. سمٚمدشمف ُمـ ظمرج إذا: اجلقاب ذم ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ اًمًٗمر؟

 اعم٤ًمومر؟ ومٞمف يٗمٓمر اًمذي اًمًٗمر هق ُم٤م: يٕمٜمل سم٠منف أؿمٕمر ويم٠مين وم٘مط، هذا يٕمٜمل ٓ اًم٤ًمئؾ

 هٜم٤مك وًمٞمس ضمًدا، وـمقيؾ يمثػم ظمالف ومٞمٝم٤م ضمرى ُم٠ًمخ٦م أجًْم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه أن احل٘مٞم٘م٦م

 ىم٤مـمًٕم٤م ٟمًّم٤م يٕمتؼم أن يٛمٙمـ ط اهلل رؾمقل طمدي٨م ُمـ أو اهلل يمت٤مب ُمـ سيح ٟمص

 ُمٓمٚمؼ أن إمم ذهٌقا  اًمذيـ أوئلؽ ُمع وٟمحـ وم٘مط، اًمؽمضمٞمح هٜم٤مك وإٟمم ًمٚمخالف، راومًٕم٤م

 ىمقًمف ُمثؾ ُمـ ُم٠مظمقذ وهذا اعم٤ًمومر، وأطمٙم٤مم اًمًٗمر أطمٙم٤مم قمٚمٞمف دمري ؾمٗمر هق اًمًٗمر

ـْ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  أَوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم ـْ  ومَِٕمدَّ  أن يمم[ 385:اًمٌ٘مرة] ﴾أظَُمرَ  َأج٤َّممٍ  ُِم

 ؾمقاء ؾمٗمًرا  يم٤من ُم٤م ومٙمؾ اًمًٗمر، أـمٚمؼ يمذًمؽ أي٦م، هذه ذم اعمرض أـمٚمؼ وضمؾ قمز اهلل

 أن اعم٤ًموم٦م إمم ذًمؽ سمٕمد يٜمٔمر وٓ أطمٙم٤مُمف، قمٚمٞمف شمؽمشم٥م ؾمٗمر ومٝمق ىمّمػًما  أم ـمقياًل  يم٤من

 اًم٘مقل هق هذا أن قمرومٜم٤م وم٢مذا ذًمؽ، ٟمحق أو سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م أج٤مم صمالصم٦م أو وًمٞمٚم٦م، يقم ُمثاًل  ي٘م٤مل
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 اخل٤مص٦م رؾم٤مًمتف وذم سمؾ يمتٌف، سمٕمض ذم شمٞمٛمٞم٦م سمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ خيت٤مره اًمذي وهق اًمراضمح

 ـمٌٕم٦م ُمٍم ذم أضمزائف ُمـ ضمزء ذم َخس جمٚمدات ذم ـمٌٕم٧م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمًٗمر، سم٠مطمٙم٤مم

 .اعمٜم٤مر ـمٌٕم٦م ـمٌٕمتف ذم اهلل رمحف رو٤م رؿمٞمد اًمًٞمد

 أن جمرد ومحٞمٜمٍئذ اعم٤ًمومر أطمٙم٤مم قمٚمٞمف يؽمشم٥م اًمذي هق ُمٓمٚمً٘م٤م اًمًٗمر أن قمرومٜم٤م إذا

 يم٤من اًمتل أظمرى سمٚمدة ذم ٟمزل وم٢مذا اعم٤ًمومر، أطمٙم٤مم قمٚمٞمف دمري سمٚمدشمف ُمـ اعم٤ًمومر خيرج

 طمٙمؿ ذم يزال ٓ ومٝمق ىمٚم٧م، أو أج٤مُمف يمثرت أجًْم٤م ُم٤ًمومًرا  يزال ٓ ومٝمٜم٤مك إًمٞمٝم٤م ىم٤مصًدا

 وهق اإلىم٤مُم٦م يٕمزم ل دام ُم٤م أُم٤م هٜم٤مك، اإلىم٤مُم٦م قمغم قمزم اإلىم٤مُم٦م، ٟمقى إذا إٓ اعم٤ًمومر

 ذم أىم٤مُمٝم٤م اًمتل اعمدة يم٤مٟم٧م ومٛمٝمم وهٙمذا، أؾم٤مومر وهمًدا أؾم٤مومر اًمٞمقم ٟمٗمًف ذم ي٘مقل

 .ُم٤ًمومًرا  يزال ٓ ومٝمق ـمقيٚم٦م إًمٞمٝم٤م ؾم٤مومر اًمتل اًمٌٚمدة

 سمالد ُمـ ظمراؾم٤من ٟمحق اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ًمٚمجٝم٤مد ظمرضمقا  طمٞمٜمم اًمّمح٤مسم٦م أن صم٧ٌم وىمد

 إمم اًمرضمقع ـمريؼ.. اًمٓمريؼ قمٚمٞمٝمؿ وم٘مٓمٕم٧م سمٖمزارة اًمثٚمقج ٟمزًم٧م هٜم٤مك اًمٞمقم إيران

 هذه شمزول أن ي٠مُمٚمقن يم٤مٟمقا  ٕهنؿ اًمّمالة، ي٘مٍمون وهؿ أؿمٝمر ؾمت٦م ومٔمٚمقا  سمالدهؿ،

: إًذا اًمٌالد، سمٕمض ذم اًمٞمقم يٗمٕمٚمقن ىمد يمم صٜم٤مقمٞم٦م سمٓمري٘م٦م أو إهلٞم٦م رسم٤مٟمٞم٦م سمٓمري٘م٦م إُم٤م اًمثٚمقج

 أطمٙم٤مُمف وأن يم٤معمرض، اإلـمالق هق وإٟمم ذقًم٤م، يًٛمك طمد ًمف ًمٞمس اًمًٗمر أن ٟمٕمرف هبذا

 يزال ٓ ومٝمق إًمٞمٝم٤م اًم٘م٤مصد اًمٌٚمدة إمم وصؾ وم٢مذا سمٚمدشمف، ُمـ اعم٤ًمومر ظمروج سمٛمجرد شمٌدأ

 .ُم٤ًمومر ومٝمق اإلىم٤مُم٦م يٕمزم ل دام ُم٤م أُم٤م اإلىم٤مُم٦م، يٕمزم أن إٓ ُم٤ًمومًرا 

 (11:61:63/ 6 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 افػطر؟ أم افصقام فؾؿساؾر إؾضؾ هؾ

 اًمٗمٓمر؟ أم اًمّمٞم٤مم ًمٚمٛم٤ًمومر إومْمؾ هؾ: ُمداظمٚم٦م

 ًمف، إجن هق ًمٚمّم٤مئؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم إومْمؾ أن اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أقمت٘مده اًمذي: اًمِمٞمخ

 أن قمٚمٞمٝمؿ يث٘مؾ اًمٜم٤مس سمٕمض ٕن ذًمؽ آظمتالف، يمؾ خيتٚمٗمقن ذًمؽ ذم واًمٜم٤مس

 اًمّمقم قمغم اًمًٗمر طم٤مًم٦م ذم اًمّمٞم٤مم ومٞم١مصمرون ُمٗمٓمرون، طمقهلؿ ُمـ واًمٜم٤مس يّمقُمقا 



 167 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر

 اًمٕمٙمس قمغم آظمرون وٟم٤مس ُمٗمٓمرون، ذيمرت يمم طمقهلؿ ُمـ واًمٜم٤مس احلي طم٤مًم٦م ذم

 طمقهلؿ ُمـ واًمٜم٤مس وآؾمؽماطم٦م اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم يّمقُمقا  أن هيٛمٝمؿ ٓ: ذًمؽ ُمـ

 صحٞمًح٤م احلدي٨م ضم٤مء ًمذًمؽ اًمًٗمر طم٤مًم٦م ذم يّمقُمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ يّمٕم٥م سمؾ ُمٗمٓمرون

: اؾمٛمف ًمٕمؾ اًمّمح٤ميب، ًمذًمؽ ط اهلل رؾمقل ىم٤مل طمٞمٜمم ُمًٚمؿ صحٞمح ذم سحًي٤م

سمف ومٙم٤من يٗمٓمر، أم يّمقم ومٝمؾ إؾمٗم٤مر، يمثػم إٟمف ؾم٠مخف إؾمٚمٛمل، محزة سمـ قمٛمرو  ضمقا

 هذا ذم إصؾ هق وهذا« وم٠مومٓمر ؿمئ٧م وإن ومّمؿ ؿمئ٧م إن»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 .آٟمًٗم٤م ذيمرت يمم ًمف إجن هق ُم٤م خيت٤مر ُمٙمٚمػ ومٙمؾ اعمقوقع،

 إذا يّمقم أن ًمف جيقز ومال اًمّمٞم٤مم آصمر إذا اعم٤ًمومر سم٠من يالطمظ أن يٜمٌٖمل أنف إٓ

 ُمـ ًمٞمس »: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف حيٛمؾ احل٤مًم٦م هذه وقمغم ًمٚمٛمِم٘م٦م، ٟمٗمًف قمرض

 ًمٞمس ومٝمق اعمِم٘م٦م ُمـ ًمٌمء اًمّم٤مئؿ يٕمرض اًمذي اًمّمٞم٤مم: أي« اًمًٗمر ذم اًمّمٞم٤مم اًمؼم

 وم٠مرى ُم٤ًمومًرا  يم٤من طمٞمٜمم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ضم٤مء ذًمؽ وقمغم رء، ذم اًمؼم ُمـ

 يقًُم٤م اًمٞمقم ويم٤من صٞم٤مُمف، سم٥ًٌم قمٚمٞمف أهمٛمل يم٠منف هلؿ ص٤مطم٥م قمغم فمٚمٚمقا  ىمد ٟم٤مؾًم٤م

 ذم يّمقُمقن اًمذيـ: أي« اًمٕمّم٤مة هؿ أوئلؽ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل طم٤مًرا،

 صٞم٤مم يم٤من وم٢مذا ،ط ًمٚمٜمٌل قمّمٞم٤من ومٝمق اعمِم٘م٦م هذه عمثؾ أنٗمًٝمؿ ويٕمروقن اًمًٗمر

 وإن ص٤مم ؿم٤مء إن: آٟمًٗم٤م ذيمرشمف ُم٤م قمغم وم٤مُٕمر اعمِم٘م٦م هذه ُمـ سمٌمء يٕمروف ٓ اعم٤ًمومر

 .أومٓمر ؿم٤مء

 (11:69:11( /ب62) ضمدة ومت٤موى)

 تغتسؾ زوجف ؾقجد بقتف إػ ظاد ثؿ افسػر بعذر أؾطر رجؾ

 جيامعفا؟ أن فف ؾفؾ فؾحقض

 ومقضمد رُمْم٤من يقم ذم اًمًٗمر ُمـ ىم٤مدًُم٤م سمٞمتف دظمؾ رضمؾ: ومٞم٘مقل ؾم٤مئؾ ي٠ًمل: ُمداظمٚم٦م

 .وم٤مـمر هل وـمًٌٕم٤م وم٤مـمر سم٠منف قمٚمًم  جي٤مُمٕمٝم٤م أن يّمح ومٝمؾ احلٞمض، ُمـ شمٖمتًؾ زوضمتف

 ...ـمٝمرت سمٛمٕمٜمك وم٤مـمر هل: اًمِمٞمخ



 168 أطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ..رُمْم٤من هن٤مر ذم ـمٝمرت: ُمداظمٚم٦م

 متًؽ أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م وًمٙمـ ي٠متٞمٝم٤م أن هل٤م جيقز هق دىم٦م، ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه: اًمِمٞمخ

 متًؽ أن ومٕمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٝم٤مر ذم ـمٝمرت أهن٤م وًمق ي٠متٞمٝم٤م، أن يٜمٌٖمل ذًمؽ وسمٕمد اًمٜمٝم٤مر، سم٘مٞم٦م

 .ٟمٕمؿ زوضمٝم٤م، ي٘مرهب٤م وٓ شمنمب وٓ شم٠ميمؾ وٓ اًمٜمٝم٤مر سم٘مٞم٦م

 (11:39:69/ 1 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)



 إفطار حديث تصحيح

 ..الصائي





 113 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف شمّمحٞمح طمدي٨م إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ..

 ش3»افػجر بعد شػره ؿبؾ افصائؿ إؾطار حقل

 ضمٚمد ،145 ص» اًمزاهرة جمٚمتٙمؿ ُمـ اًمٗمت٤موى سم٤مب ذم ىمرأت[: إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 :ٟمّمف ُم٤مش 61

 !رُمْم٤من؟ ذم اًمٗمٓمر يٌٞمح اًمذي اًمًٗمر قمـ شئؾـا

 اًمّمالة ومٞمف شم٘مٍم اًمذي سم٤مًمًٗمر طمددوه اًمٕمٚممء مجٝمقر إن :اجلقاب وخلصة

 وُمٌم اإلسمؾ، سمًػم وًمٞم٤مًمٞمٝم٤م، أج٤مم صمالصم٦م ُمدة ُم٤ًمومتف شمٙمقن اًمذي وهق قمٚمٞمف، ىمٞم٤مؾم٤مً 

 يمٞمٚمق وصممٟملم سمقاطمد اعم٤ًموم٦م هذه  وشم٘مدر -شم٘مري٤ٌمً  ؾم٤مقم٦م قمنميـ ؾمػم أي- إىمدام،

 .شم٘مري٤ٌمً  ُمؽماً 

 ؾمٗمره أنِم٠م إذا اًمٗمجر ُمٜمذ يٗمٓمر أن وًمف ؾمٗمره، ًمٞمٚم٦م اًمّمقم يٌٞم٧م أن اعم٤ًمومر وقمغم

 .ُمٜمٝمؿ ضمٝمالً  اعم٤ًمومريـ ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف ح٤م ظمالوم٤مً  ىمٌٚمف،

 ومٞمف وحيؾ اًمّمالة، ومٞمف شم٘مٍم اًمذي اًمًٗمر ذم اًمٌح٨م أن هيٛمٜمل ٓ :أؿقل

 أو ـمقيؾ ؾمٗمر يمؾ ذم ُمٓمٚمؼ هق أم ُمؽمات، يمٞمٚمق أو أج٤مم سمٛمًػمة  حيد وهؾ اإلومٓم٤مر،

 وًمٖم٦م، ذقم٤مً  اًمًٗمر اؾمؿ قمٚمٞمف يٓمٚمؼ دام ُم٤م اعمذيمقرة اًم٘مٞمقد ُمـ سمٌمء ي٘مٞمد ٓ ىمّمػم

 ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمف وم٢من ومٞمف، اًمٌح٨م أن أريد ٓ اعمح٘م٘ملم، اًمٕمٚممء ُمـ يمثػم ُمذه٥م هق ويمم

 هذه آظمر ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم اًمٙمالم إمم اًمٜمٞم٦م شمقضمٝم٧م وإٟمم شمٕم٤ممم، اهلل ؿم٤مء إن أظمرى

 ...ش.أنِم٠م إذا اًمٗمجر ُمٜمذ يٗمٓمر أن وًمف: »ىمقًمف ُمـ اًمٗمتقى

 : أظمر ُمـ أهؿ أطمدمه٤م ُٕمريـ ضمدًا، اًم٘مقل هذا قمكم قمٔمؿ ًم٘مد :ؾلؿقل

 ومٕمؾ إمم اإلومت٤مء ص٤مطم٥م ٟمًٌف ُم٤م ساطم٦م دمٞمز اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م أن: إول

 دًٓمتف، وووقح ؾمٜمده ًم٘مقة ُمٜمٝم٤م سمقاطمد أن أضمتزيء يمثػمة أطم٤مدي٨م وومٞمف اجلٝم٤مل،

 :-قمٜمف اهلل رض – أنس طمدي٨م وهق أٓ

                                                           

 .ش416-61/413» اإلؾمالُمل، اًمتٛمدن جمٚم٦م   (3)



 116 ح طمدي٨م إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ..شمّمحٞم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وًمٌس داسمتف، رطمٚم٧م وىمد اًمًٗمر، يريد وهق رُمْم٤من ذم ُم٤مًمؽ سمـ أنس أتٞم٧م

 وم٘مٚم٧م ريم٥م، صمؿ ُمٜمف، وم٠ميمؾ سمٓمٕم٤مم، ومدقم٤م اًمِمٛمس، همروب شم٘م٤مرب وىمد اًمًٗمر، صمٞم٤مب

 .ٟمٕمؿ: وم٘م٤مل ؾمٜم٦م؟: ًمف

 ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مدمه٤م ًمف، واًمًٞم٤مق واًمٌٞمٝم٘مل وطمًٜمف، اًمؽمُمذي أظمرضمف

 .شاًمٗمجر ـمٚمقع سمٕمد ظمرج وإن يٗمٓمر: ىم٤مل ُمـ سم٤مب» سمـ اًمٌٞمٝم٘مل وشمرضمؿ اًمِمٞمخلم،

 اإلومٓم٤مر ضمقاز وهق ذًمؽ، ُمـ أيمثر قمغم يدل هق سمؾ هذا، ذم سيح واحلدي٨م

 :اح٤مًمٙمل اًمٕمريب اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ اًمت٠مه٥م، سمٕمد اخلروج ىمٌؾ

 أن ذيمر طمتك  اًمًٗمر، أه٦ٌم ُمع اًمٗمٓمر ضمقاز ي٘متيض ومّمحٞمح أنس طمدي٨م وأُم٤م

 ذم ُمٕمروف ذًمؽ ذم واخلالف اًمتقىمٞمػ، إمم يرضمع أن سمد ٓ ،شاًمًٜم٦م ُمـ»: ىمقًمف

 .إصقل

 :إوـم٤مر ٟمٞمؾ ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 سح وىمد ،ط اًمرؾمقل ؾمٜم٦م إمم يٜمٍمف شاًمًٜم٦م ُمـ» اًمّمح٤ميب ىمقل أن واحلؼ

 .اًمًٜم٦م ُمـ اًمٌٞمقت جم٤موزة ىمٌؾ ًمٚمٛم٤ًمومر اإلومٓم٤مر سم٠من اًمّمح٤ميب هذا

 اإلُم٤مم ومٛمٜمٝمؿ وإئٛم٦م، اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م ذًمؽ سمجقاز ىم٤مل ىمد إٟمف: أظمر إُمر

 رؿمد ٓسمـ شاًمٌداي٦م» ذم يمم اًمِمٕمٌل وُمٜمٝمؿ ،ش94ص» قمٜمف داود أيب ُم٤ًمئؾ ذم أمحد

 سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل رواه -خميم شم٤مسمٕمل وهق – ذطمٌٞمؾ سمـ قمٛمرو وُمٜمٝمؿ ،ش615/ 3»

 اًم٘مٜم٤مع يمِم٤مف ُمثؾ اعمذه٥م، يمت٥م ذم يمم هذا قمغم احلٜم٤مسمٚم٦م وُمذه٥م قمٜمف، صحٞمح

 .اًمّمٜمٕم٤مين اإلُم٤مم واؾمتٔمٝمره وهمػمه،

 اًمًٜم٦م، ُمـ أوردٟم٤مه اًمذي هذا اًمٙمت٤مسم٦م طملم يًتحي ل اًمٗمتقى يم٤مشم٥م ومٚمٕمؾ

 شمٜمٗمع اًمذيمرى وم٢من» سمف وأذيمر إًمٞمف أنٌف أن ُمـ ٓسمد أنف رأج٧م وًمذًمؽ إئٛم٦م، وأىمقال

 . اعمت٘ملم وزم ؾمٌح٤مٟمف واهلل شاعم١مُمٜملم

 ـه3171 ؾمٜم٦م إًم٤ٌمين اًمديـ ٟم٤مس حمٛمد يمت٥م

 (27-24ص إًم٤ٌمين ُم٘م٤مٓت)



 111 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف شمّمحٞمح طمدي٨م إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ..

 وتصحقح ،افػجر بعد شػره ؿبؾ افصائؿ إؾطار مؼوظقة

 (1)ضعػف مـ ظذ وافرد ،ذفؽ يف افقارد احلديث

 .ؾمٗمرا  ظمرج صمؿ أيمؾ ومٞمٛمـ سم٤مب: اًمؽمُمذي ضم٤مُمع ذم

 اعمٜمٙمدر، سمـ حمٛمد قمـ أؾمٚمؿ، سمـ زيد قمـ ضمٕمٗمر، سمـ اهلل قمٌد طمدصمٜم٤م: ىمتٞم٦ٌم طمدصمٜم٤م

 رطمٚم٧م وىمد ؾمٗمرا  يريد وهق رُمْم٤من ذم ُم٤مًمؽ سمـ أنس أتٞم٧م: ىم٤مل يمٕم٥م سمـ حمٛمد قمـ

 .ريم٥م صمؿ ؾمٜم٦م: ىم٤مل ؾمٜم٦م؟: وم٘مٚم٧م وم٠ميمؾ سمٓمٕم٤مم ومدقم٤م اًمًٗمر صمٞم٤مب وًمٌس راطمٚمتف

 طمدصمٜمل: ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م: ُمريؿ أيب سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م: إؾممقمٞمؾ سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م

 سمـ أنس أتٞم٧م: ىم٤مل يمٕم٥م سمـ حمٛمد قمـ اعمٜمٙمدر، سمـ حمٛمد طمدصمٜمل: أؾمٚمؿ سمـ زيد

 .ٟمحقه ومذيمر رُمْم٤من ذم ُم٤مًمؽ

 صم٘م٦م ُمدين يمثػم أيب اسمـ هق ضمٕمٗمر سمـ وحمٛمد طمًـ، طمدي٨م هذا: قمٞمًك أبق ىم٤مل

 سمـ قمكم واًمد ٟمجٞمح أيب اسمـ هق ضمٕمٗمر سمـ اهلل وقمٌد ضمٕمٗمر سمـ إؾممقمٞمؾ أظمق وهق

 احلدي٨م هذا إمم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ذه٥م وىمد يْمٕمٗمف، ُمٕملم سمـ حيٞمك ويم٤من اعمديٜمل،

 ُمـ خيرج طمتك ي٘مٍم أن ًمف وًمٞمس خيرج أن ىمٌؾ سمٞمتف ذم يٗمٓمر أن ًمٚمٛم٤ًمومر: وىم٤مل

 .إؾمح٤مق ىمقل وهق اًم٘مري٦م، أو اعمديٜم٦م ضمدار

 شمّمحٞمح» رؾم٤مًمتف ذم وٕمٗمف ُمـ قمغم ورد احلدي٨م إًم٤ٌمين اإلُم٤مم صحح]

 [.إصؾ ذم اًمٌح٨م ومٚمػماضمع 12-4ص..اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمدي٨م

 فؾحديث افؼرآن صفادة

 [:وتصحقحف احلديث ختريج يف تقشعف بعد اإلمام ؿال]

 ومٞمف ـمريؼ ُمـ ورد اًمذي احلدي٨م أن سم٤مًمًٜم٦م اعمِمتٖمٚملم قمٜمد اعمٕمٚمقم وُمـ هذا

 ُمثٚمف وًمق ًمف ؿم٤مهد سمقضمقد أو أظمرى ـمريؼ ُمـ سمٛمجٞمئف ي٘مقى أنف ؿمديد همػم وٕمػ
                                                           

 .اهلرري اهلل قمٌد هق اعمْمٕمِّػ (3)



 115 شمّمحٞمح طمدي٨م إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ..   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًم٘مرآن ُمـ ؿم٤مهد ًمف ويم٤من اإلؾمٜم٤مد صحٞمح احلدي٨م يم٤من إذا ومٙمٞمػ اًمْمٕمػ ذم

 .اعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م قمـ ومْمال اًمٙمريؿ

 وًمق احلدي٨م صح٦م ذم اًمٕمٚمؿ هبذا إح٤مم أدٟمك ًمف ُمـ يِمؽ ٓ هذه واحل٤مًم٦م وم٢مٟمف

 يزداد سمذًمؽ أنف ري٥م ومال ًمذاشمف اإلؾمٜم٤مد صحٞمح يم٤من إذا ومٙمٞمػ اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ يم٤من

 ذًمؽ أثٌتٜم٤م يمم اإلؾمٜم٤مد صحٞمح وم٢مٟمف اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ هذا وطمديثٜم٤م ىمقة، قمغم ىمقة

 ممـ ذيمرهؿ ؾمٌؼ اًمذيـ اًمٕمٚممء سم٠مىمقال آؾمتئٜم٤مس ُمع قمٚمٞمف اًمٕمٚمؿ هذا ىمقاقمد سمتحٙمٞمؿ

 .واًمًٜم٦م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُمـ ؿم٤مهد وًمف صححقه

ـْ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل ومٝمق اًم٘مرآن أُم٤م ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريْم٤مً  يَم٤منَ  َوَُم ـْ  وَمِٕمدَّ  ُِم

 سح وىمد خيرج، وح٤م ًمٚمًٗمر شم٠مه٥م ُمـ يِمٛمؾ ﴾ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم ﴿: ىمقًمف وم٢من ﴾ُأظَمرَ  َأج٤َّممٍ 

 أي٦م ُم٘مت٣م ذًمؽ أن ؾمٞم٠ميت يمم شاًم٘مرآن ٕطمٙم٤مم اجل٤مُمع» شمٗمًػمه ذم اًم٘مرـمٌل اإلُم٤مم

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ؿم٤مء إن اًمٕم٤مروملم اعمٜمّمٗملم قمٜمد ومٞمف ؿمؽ ٓ واوح وهذا

 [17-12ص اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمدي٨م شمّمحٞمح]

 افسـة مـ فؾحديث صاهد

 اًمٙمٚمٌل ُمٜمّمقر ـمريؼ ُمـ ش2/198» أمحد أظمرضمف ُم٤م ومٝمق اًمًٜم٦م ُمـ اًمِم٤مهد أُم٤م

 ذم قم٘م٦ٌم ىمري٦م ُمـ ىمري٥م إمم ىمريتف ُمـ ظمرج أنف قمٜمف اهلل رض ظمٚمٞمٗم٦م سمـ دطمٞم٦م قمـ

 إمم رضمع ومٚمم: ىم٤مل يٗمٓمروا، أن آظمرون ويمره ٟم٤مس ُمٕمف وأومٓمر أومٓمر إٟمف صمؿ رُمْم٤من

 هدي قمـ رهمٌقا  ىمقُم٤م إن أراه أن أفمـ يمٜم٧م ُم٤م أُمرا  اًمٞمقم رأج٧م ًم٘مد واهلل: ىم٤مل ىمريتف

 مهللا»: ذًمؽ قمٜمد ىم٤مل صمؿ ص٤مُمقا  ًمٚمذيـ ذًمؽ ي٘مقل وأصح٤مسمف ط اهلل رؾمقل

 .شإًمٞمؽ اىمٌْمٜمل

 .ش6531 رىمؿ» داود أبق وأظمرضمف

 ومٞمف وم٘م٤مل هذا ُمٜمّمقر همػم اًمّمحٞمحلم ذم هبؿ حمت٩م صم٘م٤مت إؾمٜم٤مده ورضم٤مل: ىمٚم٧م

 ذم وم٠مورده أجْم٤م طم٤ٌمن اسمـ ووصم٘مف شصم٘م٦م شم٤مسمٕمل ُمٍمي»: شاًمث٘م٤مت يمت٤مب» ذم اًمٕمجكم



 114 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف شمّمحٞمح طمدي٨م إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ..

 اًمراضمح هق وهذا شجمٝمقل»: وهمػمه اعمديٜمل اسمـ ومٞمف ىم٤مل ًمٙمـ ش3/365» شاًمث٘م٤مت»

 قمٜمدٟم٤م يٛمٜمع ٓ ذًمؽ وًمٙمـ شُمًتقر»: ومٞمف احل٤مومظ ىمقل ُمٕمٜمك وهق جمٝمقل أنف: قمٜمدي

 .شاعمّمٓمٚمح» ذم شم٘مرر اًمذي هق ذًمؽ ٕن سمحديثف آؾمتِمٝم٤مد ُمـ اًمِمٞمخ قمٜمد وٓ

: ش4 ص» شاًمتٕم٘م٥م» ذم ىم٤مل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ٟمحق ذم ٟمٗمًف احلٌٌم اًمِمٞمخ ىم٤مًمف ُم٤م وإًمٞمؽ

 وٕمٗمف اٟمجؼم ومقىمف أو ُمثٚمف هق ممـ همػمه ص٤مطمٌف شم٤مسمع إذا اًمذي اًم٘مًؿ ُمـ وم٤مجلٝم٤مًم٦م»

 .شطمًٜم٤م ُم٘مٌقٓ طمديثف وص٤مر

 ُمـ ضم٤مء ٕنف قمٜمده ُم٘مٌقٓ يٙمقن أن يٚمزم أو اًمِمٞمخ قمٜمد ُم٘مٌقل وم٤محلدي٨م وقمٚمٞمف

 قمغم صحٞمح٦م وهل ومٙمٞمػ وٕمٞمٗم٦م أهن٤م ًمف ؾمٚمؿ ًمق هذا أنس ـمريؼ وهل أظمرى ـمريؼ

 .حت٘مٞم٘مف؟ ؾمٌؼ ُم٤م

 يٙمقن ٓ أن أراد إذا ًمذاشمف احلدي٨م إؾمٜم٤مد سمّمح٦م ي٘مقل أن يٚمزُمف اًمِمٞمخ إن سمؾ

 اعمِم٤مر رؾم٤مًمتف ذم إطم٤مدي٨م سمٕمض شمّمحٞمح ذم ؾمٚمٙمف اًمذي اًمٜمٝم٩م شمٓمٌٞمؼ ذم ُمتٜم٤مىمْم٤م

 وصم٘مف وىمد اًمٙمٚمٌل ُمٜمّمقر همػم قمداًمتف ذم يِمؽ ُمـ ومٞمٝمؿ ًمٞمس احلدي٨م ٕن ذًمؽ إًمٞمٝم٤م

 ش61 و 39 ص» رؾم٤مًمتف ذم وصمؼ وم٘مد ُمٕمتؼم اًمِمٞمخ قمٜمد وشمقصمٞم٘مف ؾمٌؼ يمم طم٤ٌمن اسمـ

 ذم ش62 و 61 ص» وىم٤مل إي٤ممه٤م طم٤ٌمن اسمـ شمقصمٞمؼ قمغم سمٜم٤مء اعمجٝمقًملم ويمٜم٤مٟم٦م ظمزيٛم٦م

 :اًمذهٌل ًمٚمح٤مومظ شمٌٕم٤م إي٤ممه٤م دمٝمٞمٚمٜم٤م قمـ اجلقاب

 وصم٘مٝمم وىمد اجلرح أئٛم٦م ُمـ طم٤مومظ سمتقصمٞمؼ شمرشمٗمع اًمٕملم وضمٝم٤مًم٦م احل٤مل ضمٝم٤مًم٦م إن»

 .شطم٤ٌمن اسمـ

 وم٤محلدي٨م وطمٞمٜمئذ هذا ُمٜمّمقر سمٕمداًم٦م اًم٘مقل ومٞمٚمزُمف اًمِمٞمخ قمٜمد يمذًمؽ إُمر وإذ

 أن يًتٓمٞمع وٓ ُمٜمف ًمٚمِمٞمخ ُمٗمر ٓ ٓزم ٓزم أُمر وهذا ومٞمف قمٚم٦م ٓ قمٜمده صحٞمح

 .آُمؾ يمم ُمٜمّمٗم٤م ًمٚمحؼ ـم٤مًم٤ٌم يم٤من إن ومٞمف يمري

 اعمختٚمػ اإلومٓم٤مر ضمقاز ُمـ أنس طمدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م قمغم احلدي٨م دًٓم٦م إن صمؿ

 أو سيح شٟم٤مس ُمٕمف وأومٓمر أومٓمر إٟمف صمؿ»: ىمقًمف وم٢من اًمقوقح يمؾ واوح ومٞمف

 أورده ُم٤م قمٚمٞمف يرد ومال أومٓمروا صمؿ ص٤مئٛملم اًم٘مري٦م ُمـ ظمرضمقا  أهنؿ ذم يم٤مًمٍميح

 .زقمٛمف ذم اعمٓمٚمقب قمغم دًٓمتف قمدم ُمـ سمٍمة أيب طمدي٨م قمغم اًمِمٞمخ



 112 شمّمحٞمح طمدي٨م إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ..   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 طمج٦م ٕنف اًمٌت٦م سمجقاب ًمف يتٕمرض ومٚمؿ ذيمره قمـ اًمِمٞمخ أقمرض ًمذًمؽ ويم٠منف

 وطمدي٨م ُمٜمف ُم٤ًمقمدة إمم حيت٤مج إُمر وًمٙمـ قمٜمف اًمِمٞمخ ٟمٜمزه أن ٟمقد رء وهذا قمٚمٞمف

 يمالم قمـ اجلقاب وؾمٞم٠ميت ًمٚمحدي٨م صم٤من ؿم٤مهد احل٘مٞم٘م٦م ذم هق إًمٞمف اعمِم٤مر سمٍمه أيب

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌم قمٚمٞمف اًمِمٞمخ

 [53-18ص اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمدي٨م شمّمحٞمح]

 فؾحديث تشفد صحقحة آثار

 اًمٕمٛمؾ وهمػمهؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ـم٤مئٗم٦م قمـ ضم٤مء أنف ىمقة احلدي٨م يزيد مم٤م وإن هذا

 ُم٤م أذيمر وم٠من٤م اخلروج سمٕمد اإلومٓم٤مر ُمـ اح٤مٟمٕمقن إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وظمالف ومٞمف ُم٤م سمٜمحق

 :ًمٚمٗم٤مئدة إمت٤مُم٤م قمٜمٝمؿ اًمرواي٤مت ُمـ قمٚمٞمف وىمٗم٧م

 ٟم٤ًمومر يمٜم٤م: شىم٤مًمقا  وهمػمه اًمٚمجالج: وًمٕمٚمف إصؾ يمذا» ىم٤مًمقا  اًمٚمجالج قمـ - 3

 ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه ويٗمٓمر اًمّمالة ذم ومٞمتجقز أُمٞم٤مل صمالصم٦م قمٜمف اهلل رض قمٛمر ُمع

 .ُمٜمف ىمري٥م أو طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد ش6/343/6» شاعمّمٜمػ»

 ظمرضم٧م إذا أنؽ أن٠ٌم أخؿ: ُمقؾمك أبق زم ىم٤مل: ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ - 6

 دظمٚم٧م وإذا. ُمٗمٓمرا  وم٤مظمرج ظمرضم٧م وم٢مذا ص٤مئم؟ دظمٚم٧م دظمٚم٧م وإذا ص٤مئم ظمرضم٧م

 .ُمٗمٓمرا  وم٤مدظمؾ

 .اًمًت٦م ذط قمغم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ش5/657» واًمٌٞمٝم٘مل ش653 ص» اًمدارىمٓمٜمل رواه

 .وم٠مومٓمر رُمْم٤من ذم ظمرج أنف قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ - 1

 .صم٘م٤مت رضم٤مًمف سم٢مؾمٜم٤مد ش6/343/3» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 .أومٓمر ؿم٤مء وإن ص٤مم ؿم٤مء إن: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ - 5

 شي٤ًمومر صمؿ ومٞمّمقم رُمْم٤من يدريمف اًمرضمؾ ذم ىم٤مًمقا  ُم٤م سم٤مب» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 .صحٞمح وإؾمٜم٤مده ش6/343/3»



 117 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف شمّمحٞمح طمدي٨م إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ..

 ص٤مئؿ وهق سم٤مًمٗمرات ومٛمر ُم٤ًمومرا  رُمْم٤من ذم ش3»ُمٞمنة أبق ظمرج: ىم٤مل ُمٖمػمة قمـ - 4

 .وأومٓمر ومنمسمف طمًقة ُمٜمف وم٠مظمذ

 ش6/343/6» هق روى صمؿ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ش6/343/3» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 .أجْم٤م صحٞمح وهق خمتٍما  قمٜمف آظمر سمًٜمد ش5/657» واًمٌٞمٝم٘مل

 .ؿم٤مء إن يٗمٓمر: ىم٤مٓ اًمٌٍمي واحلًـ اعمًٞم٥م ؾمٕمٞمد قمـ - 7 و - 2

 .صحٞمح وؾمٜمده ىمٌٚمف اًمذي إثر قم٘م٥م ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 ذيمره٤م شخيرج أن يريد يقم سمٞمتف ذم ؿم٤مء إن يٗمٓمر» اًمٌٍمي احلًـ قمـ رواي٦م وذم

 .ش6/679» شمٗمًػمه ذم اًم٘مرـمٌل

 وومٞمٝمؿ اًمًٚمػ قمـ اًمّمحٞمح٦م وأصم٤مر واًمًٜم٦م اًم٘مرآن ًمف يِمٝمد يمٝمذا طمديث٤م وم٢من وسمٕمد

 ذم ىمٞمؾ ُمٝمم صحتف ذم وشمردد ضمدل ُمقوع يٙمقن أٓ حلري اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء سمٕمض

 اًمث٤مسم٧م ًمٚمنمع يتٕمّمٌقن ٓ ُم٤م عمذاهٌٝمؿ يتٕمّمٌقن اًمٜم٤مس سمٕمض أن ًمقٓ ُمتٜمف ذم أو إؾمٜم٤مده

 .وهداك رمحتؽ وم٤مًمٚمٝمؿ أخٗمقه ح٤م اشم٤ٌمقم٤م ٟمٌٞمٝمؿ قمـ

 [55-53ص اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمدي٨م شمّمحٞمح]

 بف ؿال ومـ احلديث ؾؼف

 إًمٞمف ذه٥م ح٤م واوح٦م طمج٦م ومٝمق اإلصم٤ٌمت سمٚمٗمظ صحٞمح احلدي٨م أن شمٌلم إذا

 يمت٤مب وذم قمٜمف اًمِمٞمخ ٟم٘مٚمف وىمد ش6»قمٜمف اًمؽمُمذي طمٙم٤مه يمم راهقيف سمـ إؾمحؼ اإلُم٤مم

 :ٟمّمف ُم٤م ش6 – 69/3 ق» اعمروزي ُمٜمّمقر سمـ إلؾمح٤مق شاعم٤ًمئؾ»

 قمـ سمرز إذا: ىم٤مل يٗمٓمر؟ ُمتك ُم٤ًمومرا  ظمرج إذا: شأمحد ًمإلُم٤مم يٕمٜملش ىمٚم٧م»

                                                           

 [.ُمٜمف] ش.وؾمتلم صمالث ؾمٜم٦م ُم٤مت خميم قم٤مسمد صم٘م٦م»: احل٤مومظ ىم٤مل اهلٛمداين ذطمٌٞمؾ سمـ قمٛمرو اؾمٛمف( 3)

 اًمذي اًمؽمُمذي يمت٤مب ذم ورد ذًمؽ أن ُمع شأمحد إٓ سمف ي٘مؾ ل أنف»: - ي٠ميت يمم - اًمٕمريب اسمـ ىمقل اًمٕمج٤مئ٥م ُمـ( 6)

 [.ُمٜمف] يًٝمق ٓ ُمـ ومًٌح٤من ٟمٗمًف قمريب اسمـ ذطمف



 118 شمّمحٞمح طمدي٨م إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ..   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ومٕمؾ يمم اإلومٓم٤مر ومٚمف رضمٚمف يْمع طملم سمؾ: شراهقيف اسمـ يٕمٜمل» إؾمحؼ ىم٤مل اًمٌٞمقت

 .شىمٍم اًمٌٞمقت ضم٤موز وإذا شيمذا» قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل وؾمـ ُم٤مًمؽ سمـ أنس ذًمؽ

 :ًمٚمٛمذه٥م ظمالوم٤م ًمٚمحدي٨م اًمٕمريب اسمـ اشم٤ٌمع

 ذم سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ إمم ذه٥م وم٢مٟمف شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٕمريب اسمـ اإلُم٤مم أنّمػ وًم٘مد

 وؾمٌ٘مٝمؿ وهمػمه اًم٘مرـمٌل ذًمؽ قمغم وشمٌٕمف اح٤مًمٙمٞم٦م قمٚممء ُمـ ًمٙمثػم ظمالوم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه

ش إطمقذي قم٤مرو٦م» ذم اًمٕمريب اسمـ وم٘م٤مل اًمؼم قمٌد اسمـ احل٤مومظ سمذًمؽ اجلٝمر إمم

 :احلدي٨م قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤م ش32 – 5/31»

ش اح٤مًمٙمٞم٦م يٕمٜمل» قمٚممؤٟم٤م وم٠مُم٤م طمٜمٌؾ سمـ أمحد إٓ أطمد سمف ي٘مؾ ل صحٞمح وهذا»

 اسمـ يمت٤مب» ذم ُم٤مًمؽ وم٘م٤مل ٓ؟ أم يمٗم٤مرة قمٚمٞمف هؾ أيمؾ إذا اظمتٚمٗمقا  ًمٙمٜمٝمؿ ُمٜمف ومٛمٜمٕمقا 

 قمٚمٞمف: همػمهؿ وىم٤مل شُمت٠مول ٕنف ٟمٕمؿ»: أؿمٝم٥م وىم٤مل شقمٚمٞمف يمٗم٤مرة ٓ»: شطمٌٞم٥م

 أه٦ٌم ُمع اًمٗمٓمر ضمقاز ي٘متيض وهق... احلدي٨م ًمّمح٦م يٙمٗمر ٓ أن وجي٥م اًمٙمٗم٤مرة

 .شاًمًٗمر

 طمٙمك أن سمٕمد ش679 – 6/678» شاًم٘مرآن ٕطمٙم٤مم اجل٤مُمع» شمٗمًػمه ذم اًم٘مرـمٌل وىم٤مل

 ومٕمؾ ٕنف طمًـ اًمٙمٗم٤مرة ٟمٗمل ذم أؿمٝم٥م ىمقل: ىمٚم٧م»: اًمٕمريب اسمـ ذيمره اًمذي اخلالف

 صمؿ آظمتالف ُمع ي٘ملم وٓ سمٞم٘ملم إٓ رء ومٞمٝم٤م يث٧ٌم ومال سمريئ٦م واًمذُم٦م ومٕمٚمف ًمف جيقز ُم٤م

 .ش﴾ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُم٘مت٣م إٟمف

 يم٤من وًمق اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أىم٤مويٚمٝمؿ أصح هذا: شاًمؼم قمٌد اسمـ هق» :قمٛمر أبق وىم٤مل

 قمٜمف أؾم٘مٓمٝم٤م ُم٤م ظمروضمف ىمٌؾ يم٤من ٕنف اًمٙمٗم٤مرة قمٚمٞمف يقضم٥م اًمًٗمر ٟمٞم٦م ُمع إيمؾ

 .ششمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن يمذًمؽ دمده ذًمؽ ومت٠مُمؾ ظمروضمف

 :ىم٤مل صمؿ أومٓمر إن اًمٙمٗم٤مرة قمٚمٞمف وأن يٗمٓمر ٓ سم٠منف ىم٤مل ُمـ اًمؼم قمٌد اسمـ ذيمر صمؿ

 ٓ»: ىمقهلؿ وأُم٤م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اًمٗمٓمر أب٤مح ىمد ؾمٌح٤مٟمف اهلل ٕن سمٌمء هذا وًمٞمس»

 وأُم٤م اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف يم٤من اهلل سمرظمّم٦م أظمذ وم٢من قم٘مده ح٤م اؾمتح٤ٌمب ذًمؽ وم٢مٟمم شيٗمٓمر

 .شط رؾمقًمف وٓ اهلل يقضمٌف ل ُم٤م أوضم٥م وم٘مد أوضمٌٝم٤م وُمـ هل٤م وضمف ومال اًمٙمٗم٤مرة

 .ش6/269» شاًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين اًمٕمالُم٦م اؾمتٔمٝمره اًمذي هق وهذا



 119 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف شمّمحٞمح طمدي٨م إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ..

 ُمع اًمت٠مويؾ ي٘مٌؾ ٓ اعم٠ًمخ٦م ذم ٟمص وم٢مٟمف اًمّمحٞمح احلدي٨م هلذا سمف ٟم٘مٓمع اًمذي وهق

 .قمٜمٝمؿ اهلل رض اًمًٚمػ قمـ اًمّمحٞمح٦م وأصم٤مر اًم٘مرآن سمٔم٤مهر شم٠مجده

 ٓ مم٤م اعمٗمٓمر قمغم اًمٙمٗم٤مرة وإجي٤مب اإلومٓم٤مر ضمقاز سمٕمدم اًم٘مقل أن يٕمٚمؿ ؾمٌؼ ومم٤م

 احلدي٨م شمْمٕمٞمػ وطم٤مول قمٚمٞمٜم٤م ًمٚمرد ٟمٗمًف ٟمّم٥م ُمـ ومٕمغم اًمنمع ذم قمٚمٞمف دًمٞمؾ

 ُم٤م سمّمح٦م همػمه ىمٌؾ ٟمٗمًف سمف ي٘مٜمع اًمذي سم٤مًمدًمٞمؾ ي٠ميت أن عمذهٌف اٟمتّم٤مرا اًمّمحٞمح

 اًمّمحٞمح٦م أصم٤مر وٟمّمقص اًم٘مرآن فم٤مهر ظمالف سمٞمٜم٤م ويمم قمٜمدٟم٤م ومٝمق وإٓ إًمٞمف ذه٥م

 .وٕمٞمٗم٤م قمٜمده احلدي٨م يم٤من وًمق ظمٓم٠مه إصم٤ٌمت ذم يم٤مف وذًمؽ

 إن. ذيمرٟم٤م ُم٤م صقاب هلؿ يتٌلم ُمذاهٌٝمؿ اظمتالف قمغم اعمٜمّمٗمقن هذا ذم ومٚمٞمت٠مُمؾ

 .اًمتقومٞمؼ وزم وهق شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء

 وُمـ اًمٕمريب اسمـ وىمٗمف اًمذي اًمٓمٞم٥م اعمقىمػ ذًمؽ أن إًمٞمف اًمتٜمٌٞمف حيًـ مم٤م وإن

 ظم٤مص٦م احلدي٨م هذا دم٤مه يتخذه أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم جي٥م اًمذي هق احلدي٨م ُمـ ُمٕمف

 ٕنف واًمِمٞمقخ أسم٤مء رأي ظمالف قمغم يم٤مٟم٧م وًمق قم٤مُم٦م سمّمقرة إظمرى وإطم٤مدي٨م

 ٓ َوَرسمَِّؽ  وَمال﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم اًمّمحٞمح اإليمن ُمع يتٗمؼ اًمذي اًمقطمٞمد اعمقىمػ هق

ُٛمقكَ  طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا ٓ صُمؿَّ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞمَم  حُيَٙمِّ ًِ  ىَمَْمٞم٧َْم  مِم٤َّم طَمَرضم٤مً  َأنُْٗم

ٚمُِّٛمقا  ًَ ٚمِٞممً  َوُي ًْ  .﴾شَم

 يمثػمة قم٤ٌمرات ذم سمذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ وأخحقا  أت٤ٌمقمٝمؿ سمذًمؽ أُمروا إئٛم٦م أن ضمرم ومال»

 ؿم٤مء ومٛمـش. ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» يمت٤ميب ُم٘مدُم٦م ذم ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم ذيمرت وىمد قمٜمٝمؿ ُمِمٝمقرة

 .إًمٞمف رضمع

 [59-55ص اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمدي٨م شمّمحٞمح]

 ظؾقف دل ما ظذ ودٓفتف افباب يف افغػاري برصة أيب حديث

 أكس حديث

 سمٍمة أيب ُمع ريم٧ٌم: ىم٤مل ضمٌػم سمـ قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ داود وأبق أمحد روى

 اىمؽمب،: ىم٤مل صمؿ همداءه، ىمرب صمؿ ومدومع، رُمْم٤من، ذم سم٤مًمٗمًٓم٤مط ؾمٗمٞمٜم٦م ذم اًمٖمٗم٤مري



 151 شمّمحٞمح طمدي٨م إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ..   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .وم٠ميمؾ ،ط اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م قمـ أرهم٧ٌم: وم٘م٤مل اًمٌٞمقت؟ شمرى أخ٧ًم: وم٘مٚم٧م

 اًمٌح٨م ومػماضمع اًمِمقاهد ذم ىمقشمف ورضمح احلدي٨م سمرد اًم٘مقل إًم٤ٌمين اإلُم٤مم رد]

 [:ىم٤مل صمؿ إصؾ ذم

 :أنس طمدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م قمغم احلدي٨م دًٓم٦م

 ظمرج أنف ومٞمف ًمٞمس ٕنف طمج٦م ومٞمف يٙمـ ل صح ًمق احلدي٨م إن: اًمِمٞمخ ىمقل وأُم٤م

 .اًمٗمجر ىمٌؾ سمٞمتف ُمـ ظمرج أنف ومٞمحتٛمؾ أيمؾ صمؿ ومريم٥م اًمّمٌح سمٕمد

 :وضمقه ُمـ سم٤مـمؾ اعمذيمقر آطمتمل: وم٠مىمقل

 .احلدي٨م ُمـ اعمت٤ٌمدر ظمالف أنف :أوٓ

: سم٘مقل ًمف يؽمضمؿ داود أبق ومٝمذا ظمرضمقه اًمذيـ اًمٕمٚممء ُمٜمف ومٝمؿ ُم٤م ظمالف أنف :ثاكقا

 أومٓمر صمؿ ص٤مئم ظمرج يم٤من سمٍمة أب٤م أن إمم سمذًمؽ يِمػم »ظمرج؟ إذا اعم٤ًمومر يٗمٓمر ُمتك سم٤مب»

ش يٗمٓمر؟ وُمتك ومٞمف؟ يٗمٓمر هؾ يقم أثٜم٤مء ذم ؾم٤مومر ُمـ: »سم٘مقًمف ًمف شمرضمؿ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اعمجد وهذا

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌم أيت اًمٌٞمٝم٘مل ىمقل ُمٜمف وأسح وُمثٚمف

 ؾم٤مومر أنف ذًمؽ ومٛمٕمٜمك - اًمِمٞمخ ادقمك يمم - اًمٗمجر ىمٌؾ ظمرج ًمق سمٍمة أب٤م أن :ثافثا

 جيقز هذا ُمثؾ أن اعمٕمٚمقم وُمـ اإلىم٤مُم٦م وهق ذـمف وضمقد ًمٕمدم اًمّمٞم٤مم قمٚمٞمف جي٥م أن ىمٌؾ

 إُمر وم٢مذ قمٚمٞمف أوضمٌف سمٕمْمٝمؿ إن سمؾ اعمًٚمٛملم واشمٗم٤مق اًم٘مرآن سمٜمص اًمٗمجر سمٕمد إيمؾ ًمف

 ؿمؽ ومال شاًمٌٞمقت؟ شمرى أخ٧ًم: »سم٘مقل ضمٌػم سمـ قمٌٞمد قمٚمٞمف يٕمؽمض أن يٕم٘مؾ ومٝمؾ يمذًمؽ

 وم٠مراد وأومٓمر اًمٗمجر سمٕمد أيمؾ وأنف ص٤مئم ظمرج سمٍمة أب٤م أن قمغم دًمٞمؾ ُمٜمف اًم٘مقل هذا أن

 طمٙمؿ ذم يزال ٓ يمقٟمف وهق اإلومٓم٤مر ُمـ ُم٤مٟمٕم٤م فمٜمف ُم٤م إمم ٟمٔمره يٚمٗم٧م أن اهلل رمحف قمٌٞمد

 سمنمط ًمٞم٧ًم اعمج٤موزة سم٠من قمٜمف اهلل رض سمٍمة أبق وم٠مظمؼمه اًمٌٞمقت جي٤موز ل ٕنف اعم٘مٞمؿ

 ..اًمًٜم٦م ظمالف سمف اًمتٛمًؽ وأن

 إقمٛمك واًمت٘مٚمٞمد اهلقى قمـ دمردٟم٤م إذا احلدي٨م ُمـ ومٝمٛمف يٛمٙمـ اًمذي اعمٕمٜمك هق هذا

 اًمٌٞمٝم٘مل شمرمج٦م أجْم٤م ًمذًمؽ ويِمٝمد. إول اًمقضمف ذم ذيمرت يمم اًمٕمٚممء ومٝمٛمف اًمذي وهق

 ش.اًمٗمجر ـمٚمقع سمٕمد ظمرج وإن يٗمٓمر ىم٤مل ُمـ سم٤مب: »سم٘مقًمف ًمٚمحدي٨م



 153 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ح طمدي٨م إومٓم٤مر اًمّم٤مئؿ..شمّمحٞم

 يدل مم٤م وهق اعمٕمٜمك ُمـ سمف احلدي٨م اًمِمٞمخ شم٠مول ُم٤م سمٓمالن قمغم ىم٤مـمع ٟمص ومٝمذا

 اهلل أخٝمٛمٜم٤م - ويم٠منف - سمف يتٔم٤مهر ُم٤م ظمالف - إطم٤مدي٨م ومٝمؿ ذم جيتٝمد اًمِمٞمخ أن قمغم

 وم٤معمذه٥م ُمذهٌف ُمع شمتٕم٤مرض ٓ طمتك ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وإسمٓم٤مل هلدُمٝم٤م جيتٝمد - مجٞمٕم٤م اًمّمقاب

 يمم اعمًٚمؿ قمٚمٞمف يٙمقن أن جي٥م ُم٤م ظمالف وهذا ًمف شمٌع واحلدي٨م قمٜمده إصؾ هق

 يم٤من ُمـ طمتك اعمٜمّمٗمقن اًمٕمٚممء قمٚمٞمف ضمرى ُم٤م وظمالف ش17 ص» قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف ؾمٌؼ

 ذًمؽ قمغم ًمديٜم٤م ؿم٤مهد وأىمرب إرسمٕم٦م اعمذاه٥م ُمـ عمذه٥م سم٤مشم٤ٌمقمف ُمٕمرووم٤م ُمٜمٝمؿ

 ُم٤ًمئٚمف أيمثر ذم ًمف وشم٠مجٞمده اًمِم٤مومٕمل ًمٚمٛمذه٥م اشم٤ٌمقمف ُمع وم٢مٟمف اهلل رمحف اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مم

 اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم إًمٞمف ذه٥م ُم٤م سمخالف آٟمٗم٤م ذيمرشمف اًمذي سم٘مقًمف احلدي٨م ومن

 يمم اًمًٚمٞمؿ واًمٗمٝمؿ اًمٕمريب اًمذوق قمٚمٞمف ي٤ًمقمد وٓ يتحٛمٚمف ٓ ُمٕمٜمك حيٛمٚمف ول شمٕم٤ممم

 .أجْم٤م اًمِم٤مومٕمل عمذه٥م يٜمتٛمل وهق همػمه صٜمع

 وإيمؾ اخلروج أن إمم إؿم٤مرة ومٞمف وم٢من شهمداءه ىمرب صمؿ»: ضمٌػم سمـ قمٌٞمد ىمقل :رابعا

 .اًم٘م٤مُمقس قمـ ٟمٗمًف اًمِمٞمخ ٟم٘مٚمف يمم اًمِمٛمس وـمٚمقع اًمٗمجر صالة سملم ُم٤م وهل همدوة يم٤من

 اعمٕمٜمك ُمـ احلدي٨م شم٠مويؾ ذم إًمٞمف ذه٥م ُم٤م اًمِمٞمخ شم٠مجٞمد وضمف ُم٤م أدري ومال هذا صم٧ٌم وم٢مذا

 يم٤من أو – اًمٗمجر سمٕمد وهق - اًمٜمٝم٤مر أول ذم يم٤من ؾمقاء سمٍمة أيب أيمؾ ٕن هذا؟ قمٌٞمد سم٘مقل

 .اًمٗمجر ىمٌؾ يم٤من اخلروج أن اًمِمٞمخ ىمقل اًمقضمقه ُمـ سمقضمف ي١ميد ومال اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد

 طمج٦م احلدي٨م أن ؿمؽ أي دون ًمف شمٌلم إرسمٕم٦م اًمقضمقه هذه ذم اًمٕم٤مىمؾ شم٠مُمؾ وم٢مذا

 وىمد قمٜمف اهلل رض أنس يمحدي٨م ذًمؽ ذم وأنف ومٞمف اعمختٚمػ اإلومٓم٤مر ضمقاز قمغم ٟمػمة

 .ش5/394» شإوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين اعمح٘مؼ سمذًمؽ سح

 [47-59ص اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمدي٨م شمّمحٞمح]





 بالصياً التداوي





 154 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمتداوي سم٤مًمّمٞم٤مم

 ذفؽ يف افشقخ وجتربة بافصقام افتداوي

٥م هق إُمراض أيمثر ؾم٥ٌم: افشقخ  إُمٕم٤مء، ضمدران قمغم إـمٕمٛم٦م ٔصم٤مر شَمَرؾمُّ

ك اًمذي اًمٖمذاء اًمرواؾم٥م هذه وم٥ًٌٌم ل واًمذي اًمٕمٚمٞمؿ، اًمٕمزيز سمت٘مدير ُيَّمٗمِّ  اًمدم يّمٗمِّ

 هٜم٤مك سمٞمّمػم إج٤مم ُمع ًمذًمؽ اًمدم، شمّمٗمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م دمري ٓ ه٤مًمرؾمقسم٤مت سم٥ًٌم

 سمتٛمتٜمع ح٤م: سمٞم٘مقل ًمٚمدم، واعمّمٗمٞم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م إهمذي٦م هذه أجش اُمتّم٤مص متٜمع ضمدران

 .ي٤مسم٦ًم يم٤مٟم٧م اًمتل اجلدران ُمـ ومت٤مشم٤مت خترج وأن٧م شمرى ؾمتٔمؾ اًمٓمٕم٤مم قمـ

 سمٞمٕمٛمؾ يدظمؾ ُم٤مء وذم ضمديدة، رواؾم٥م ضمديد، ـمٕم٤مم ذم ُم٤م أنف سم٥ًٌم شمتحٚمؾ

 سمٕمد أن٤م رأجتف هذا اُمتّم٤مص، أجش آؾمتئٜم٤مف، وشمٌدأ إُمٕم٤مء هذه ومتتّمٗمك حتٚمٞمؾ

 هل هذه، ه٤مًمٗمْمالت خترج قَمؿْ  ُمٜملم آيمؾ، قَمؿْ  ُم٤م أن٤م ذًمؽ، ُمـ أيمثر أو يقُم٤مً  قمنميـ

 واطمداً  رأج٧م إذا يٕمٜمل أنّمح أن٤م اًمتجرسم٦م هذه وًمذًمؽ اجلدران، قمغم اًمرؾمقسم٤مت

 .ٟمٗمًؽ وضم٤مهد سمف قمٚمٞمؽ اًمٓمٌل، اًمّمٞم٤مم قمالضمف هذا: أىمقل ُمثٚمؽ

 .اهلل ؿم٤مء إن أطم٤مول: ُمداظمٚم٦م

 هٜم٤مك أصح٤مسمٜم٤م ُمـ واطمد ُمثؾ يُمـ إىمؾ قمغم وسمٕمديـ ٟمٗمًؽ، ضم٤مهد: اًمِمٞمخ

 ىم٤مم إٓ يِمٕمروا ُم٤م اًمدار، ذم أهٚمف سملم ضم٤مًم٤ًمً  يٙمقن يم٠من اًمٍمع، يِمٌف سمم أصٞم٥م

 هذا، ىمديؿ سمػموت، ذم إُمريٙمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ذم شَمَٕم٤مًَم٩م وراح طمقًمف، رء أي ويمن

 اؾمتٗم٤مد ُم٤م اًمٜمٗمٞمس، اسمـ ُمًتِمٗمك قمٜمدٟم٤م ذم ؿمٞمئ٤ًم، اؾمتٗم٤مد ُم٤م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م، سم٤مًمّمدُم٤مت

 .آظمره إمم ؿمٞمئ٤مً 

 اًمِّكم ه٤مًمتجرسم٦م شُمـجرب رأجؽ ؿمق ؾمٚمٞممن أب٤م ي٤م: ًمف سم٘مؾ زم، سمٞمِمٙمل إج٤مم ُمـ يقم 

 أؿمٝمر إُمريٙمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م هل اًمٕمالج، ُمـ يئ٧ًم أن٧م دام ُم٤م: ًمف ىمٚم٧م ضمرسمتٝم٤م، أن٤م

 اعمقوقع: هذا ُمـ ظم٤ميػ يم٤من هق احل٘مٞم٘م٦م طم٤مًمؽ، ومجرب وم٤مئدة ُم٤مذم هٜم٤مك إـم٤ٌمء

 اإلٟم٤ًمن هذا أنف سمٞمٔمـ ُم٤م وذاب ـمٕم٤مم سمدون يقُم٤مً  أرسمٕملم اإلٟم٤ًمن سمٞمّمؼم ح٤م ٕنف

 ُم٤م سمٕمد اًمًقري٦م اجل٤مُمٕم٦م ذم ـمٚم٦ٌم ُمـ زم ىمٞمؾ أن٤م وومٕمالً . سمٔمٚمٗمف ي٘م٤مل يمم ىمؼمه حيٗمر قَمؿْ 

 سمٚمدة إمم ضمقًمتل وصٚم٧م ؾمقري٦م، ؿممل ذم ضمقًم٦م زم يم٤من يقُم٤ًم، 61 ُصٛم٧م يمٜم٧م

 يمؾ وٛمران ؿم٤مومقين آظمره، وإمم وـمالب أؾم٤مشمذة هٜم٤مك طمٚم٥م، همريب إدًم٥م اؾمٛمٝم٤م
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 ذم أن٤م ُم٤م هلؿ ىمٚم٧م -اهلل ؿم٤مء إن- ظمػماً : قا ىم٤مًم يقم، يمؾ وزن ٟم٘مص يمٞمٚمق ٟمّمػ يقم

 أـم٤ٌمؤٟم٤م ٟمٜمّمحؽ، ٓ ٓ: ىم٤مًمقا  يقُم٤مً  أرسمٕملم أصقم سَمّدي أن٤م أنف ومٝمٛمقا  وح٤م صدده،

ٚم٧م وأن٤م ًمٚمٛمقت، ٟمٗمًف سمٞمٕمرض يقُم٤مً  صمالصملم ُمـ أيمثر سمٞم٘مقًمقا   ص٤مسمٜمل وُم٤م اعمِمقار يَمٛمَّ

 يٕمٜمل يّمؼم، اؾمتٓم٤مع ُم٤م أج٤مم، ؾمٌٕم٦م ص٤مم ؾمٚمٞممن أبق ص٤مطمٌٜم٤م هذا اعم٘مّمقد اخلػم، إٓ

 إٟمف دومٕمف هذا اًمِمٕمقر سم٤مًمٗمرق ؿمٕمرت أن٤م سمٞم٘مقل ًمٙمـ[ ؿمٝمقشمف] همٚمٌتف اًمٓمٕم٤مم ؿم٤مف

 .ؿمٝمر يمؿ سمٕمد يٙمرر

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 .درس سمت٠مظمذ ُهقن َهالَّ  سم٘مك أن٧م ًمٕمٚمؽ: اًمِمٞمخ

 ؾمٌٕم٦م إومم اعمرطمٚم٦م ُمراطمؾ، صمالث قمغم ص٤مم اًمرضمؾ هذا اًمرضمؾ، هذا اعمٝمؿ

 .16   11 أذيمر قم٤مد ُم٤م: اًمث٤مًمث٦م ،36 اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرطمٚم٦م أج٤مم،

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 .إـمالىم٤مً  ه٤مًمٍمع ؿم٤مف قم٤مد ُم٤م و: اًمِمٞمخ

 .اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 ُمرض يِمٙمق هل ه٤مًمٜمٙمت٦م سمٞم٘مّمٜم٤م ضمدًا، قمجٞم٦ٌم أؿمٞم٤مء يٕمٜمل واهلل، أي: اًمِمٞمخ

 ُم٤م ٕنف أُمٝمؿ، ُمـ َُمٚمُّقا  يَمٚمُّقا  ممروت٤من، اسمٜمت٤من هل٤م اًمٗمراش ـمرحي٦م قمجقز أُمف أُمف،

 إمم سمٞمت٘مززوا سمٞمت٘مرومقا  هل٤م، يٜمٔمٗمقا  جيقا  وسمدهـ طم٤مضمتٝم٤م، شم٘ميض خترج أن شمًتٓمٞمع

 أن٤م: ًمف ىم٤مل هل، احل٤مًم٦م ؾمٚمٞممن ٕيب ؾمٚمٞممن أيب ص٤مطمٌٜم٤م صديؼ يِمٙمل وَمَٕمؿْ  آظمره،

ُمٝم٤م، أنّمحؽ ٛمٝم٤م صقِّ  ُمٜمٝم٤م، ىمدام اًمٓم٤موًم٦م طمط: ىمٚمف يٕمٜمل اًمّمٞم٤مم، ُمٕمٜمك ؿمق ومٝمِّ

 سم٘مك سمال إي يمذا، متقت وٟمخ٤مف قمجقز، هل ؾمٚمٞممن أبق ي٤م وسمس، َُمّل  يم٤مؾم٦م وإسمريؼ

ىملم ُم٤مًمٙمؿ إٟمتؿ طمٙمل،  !!.هٝمف متقت، ُمّمدِّ

 ظمٚمقه٤م سمس شمَٕمٞمّط، ظمٚمقه٤م سمتَْٕمٞمّط، سمتّمٞمح هل، وه٤مًمٙم٤مؾم٦م اإلسمريؼ هل٤م طمٓمقا  ٟمٕمؿ، أي

 .آظمره وإمم احل٤مضم٦م شم٘ميض شم٘مقم حل٤مهل٤م شم٘مقم ص٤مرت أج٤مم ؾم٧م َخس سمٕمد وومٕمالً  اح٤مء، قمغم

 ( 13: 14: 31/ 272/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 ذفؽ يف افشقخ وجتربة بافصقام افتداوي

 يقُمئذٍ  دُمِمؼ ذم قمٜمدٟم٤م اًمٜمٗمٞمس اسمـ ُمًتِمٗمك ذم شمٕم٤مًم٩م أنف إمم سم٤مإلو٤موم٦م :افشقخ

ب رأجؽ ُم٤م ؾمٚمٞممن أب٤م ي٤م ًمف ىمٚم٧م سمذًمؽ، أظمؼمين ومٚمم ؿمٞمئ٤ًم، اؾمتٗم٤مد ُم٤م أجْم٤مً   شُمـَجرِّ

  يٕمٜمل؟: ىم٤مل دمرسمتل

 أو اًمٓمٕم٤مم اؾمٛمف رء يمؾ قمـ ٟمٗمًؽ متٜمع ـمٌٞم٤ًّم صٞم٤مًُم٤م شمّمقم يٕمٜمل: ىمٚم٧م

 .هذا ٟمجرب وظمٚمٞمٜم٤م رء، يمؾ ضمرسمٜم٤م واهلل ىم٤مل اًمّم٤مذم، اح٤مء إٓ اًمنماب،

 وأطمس ضمٞمدًا، أذيمر أقمد ل أىمؾ أو ؿمقي٦م أيمثر ُصْٛمتٝم٤م اًمتل إج٤مم ٟمحق أج٤مًُم٤م، ص٤مم

 يٙمن، أُم٤مُمف رء أّي  اًمٜمقسم٦م شم٤مشمٞمف اًمٌٞم٧م، ذم ضم٤مًمس ؾمٞمٙمقن ؾمٞمّمٞمٌف يم٤من ُم٤م ىم٤مل سم٤مًمٗمرق،

 .يِمٕمر ٓ وهق ُمٜمثقراً  ه٤ٌمءً  يمٚمٝم٤م شمذه٥م صحقن، يم٤مؾم٤مت زضم٤مج ىمقارير ؾم٤مقم٦مً 

 أقم٤مد صمؿ ؿمٝمقر، ٟمٗمًف قمغم ومّمؼم سم٤مًمٗمرق، ؿمٕمر اًم٘مٚمٞمؾ اًمّمٞم٤مم ص٤مم ح٤م سمٕمديـ

 أرسمٕم٦م أفمـ اًمث٤مًمث٦م اعمرة ذم ص٤مم طمتك وهٙمذا ىمٌؾ، ذي ُمـ أيمثر يقم يمؿ ومّم٤مم اًمَٙمّرة،

 .واهلل أذيمر أقمد ُم٤م يقًُم٤م، وصمالصملم ؾمت٦م وصمالصملم

 اهلل يقم، وهذا يقم هذاك ًمٙمـ يقُم٤ًم، أرسمٕملم يمٚمف اعمِمقار يٙمٛمؾ اؾمتٓم٤مع ُم٤م اعمٝمؿ

 .قمٜمده ُمـ ؿمٗم٤مه

 .يقًُم٤م أرسمٕملم ُمـ سمد ٓ هق: ُمداظمٚم٦م

 ..ٟمٕمؿ سمد ٓ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 ص٤مر اًمٜمٙمت٦م، هذه أطمٙمل أن ىمٌؾ ي٘مقل اًمت٤مًمٞم٦م اًمٜمٙمت٦م ًمٜم٤م حيٙمل وهذا دمرسم٦م،

 ي٘مقل إٓ يِمٙمقه إٟم٤ًمن ي٠متٞمف ومم ُمريض، ًمٙمؾ اًمٕمالج هذا ًمقصػ ُمتحٛمس اًمرضمؾ

 أن٤م أنف اًمٗمرق اًمٗمرق، ؿمقف ٕنف ذقمل، هق ُم٤م ـمٌل صٞم٤مم أنف يٕمٜمل ويٗمٝمٛمف صؿ، ًمف

 ٕين وم٠مذب، اًمٜمٝم٤مر ووح ذم أذب سم٤مزم ذم خيٓمر يم٤من يقم، إرسمٕملم ُمٕمل -ُمثالً -

 .ذقمًٞم٤م صٞم٤مًُم٤م ص٤مئمً  ًم٧ًم

 طمتك صؿ صؿ، ًمف وي٘مقل إٓ ُمزُمٜم٤مً  ُمرو٤مً  ًمف يِمٙمق ؿمخص يزيد ومم: اعمٝمؿ
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 ـمرحي٦م ُم٘مٕمدة، إم أصٌح٧م سم٠منف: اًمقًمد وي٘مقل أُمف، ُمرض يِمٙمق ؿمخص ضم٤مءه

 اسمٜمت٤من وهل٤م ًمٚمح٤مضم٦م، ظمرضم٧م إذا طمتك ٟمٗمًٝم٤م، ختدم أن شمًتٓمٞمع ٓ اًمٗمراش،

ه، ُمٜمف ؾمٛمع ومٚمم أُمٝمم، ظمدُم٦م ُمـ َُمٚمَّت٤م ممروت٤من، أهنم ُمع َُمّٚمت٤م ممروت٤من،  ًمف ىم٤مل ؿمٙمقا

 .شمّمقم ظَمّٚمٞمٝم٤م اًمٕمالج، قمغم أدًمؽ أن٤م

 ختِمك ٕنف شمّمقم: ًمـ شمّمقم هل٤م ىمٚمٜم٤م وم٢مذا يم٤مًمٕمقدة، أصٌح٧م هل: ؿمٞمخ ي٤م ىم٤مل

ُُمقه٤م ًمف ىم٤مل اعمقت، ٟمٗمًٝم٤م قمغم  يمٞمػ؟ أنٗمٝم٤م، رهمؿ َصقِّ

 وم٠مفمٝمر شمّمٞمح، ظمٚمٞمٝم٤م ودقمقه٤م واًمٙم٤مؾم٦م، اًمٓم٤موًم٦م أُم٤مم اح٤مء إسمريؼ هل٤م طمٓمقا  ىم٤مل 

 يمثر ُمـ متقت، ُمّمدىملم ُم٤مًمٙمؿ سمٞمٜمٜم٤م اًمٙمالم هذا يٙمٗمل ًمف ىم٤مل أُمف، قمغم ؿمٗم٘متف اًمقًمد

 .متقت خت٤مف أن ُمروٝم٤م، ذم يٕمٜمل قمذسمتٙمؿ ُم٤م

 واًمٙم٠مس، واإلسمريؼ سمج٤مٟمٌٝم٤م اًمٓم٤موًم٦م هل٤م شمريمقا  اىمتٜمع، اًمِم٤مب أن وم٤محل٘مٞم٘م٦م 

ث اًمقًمد ي٘مقل.... .اح٤مء هذا قمٓمِم٤من قمٚمٞمٝم٤م، يرد أطمد ٓ ضمققم٤من  أبق ص٤مطمٌٜم٤م ُيـَحدِّ

 اًمٗمراش، ُمـ شم٘مقم ص٤مرت سم٤مًمٗمرق، ؿمٕمرت إٓ أج٤مم ؾمت٦م إٓ قمٚمٞمٝم٤م ُم٣م ُم٤م: ؾمٚمٞممن

 .طم٤مهل٤م ختدم

 .حتٛم٤ًمً  ص٤مطمٌٜم٤م زاد مم٤م هذا  اهلل: ؿمٗم٤مه٤م وم٘مط اح٤مء ذب قمغم اؾمتٛمرت ح٤م واًمِم٤مهد

٤ًًم، ص٤مطمٌٜم٤م زاد مم٤م هذا  ـمٌٞم٤ًّم، صقًُم٤م ُصؿ، ًمف ي٘مقل ُمريض ضم٤مءه يمٚمم شَمـَحٛمُّ

 سمٙم٤مُمٚم٦م اًمِمقط ىمٓمٕمقا  اًمذيـ إومراد إؿمخ٤مص ُمـ وأن٤م يٕمٜمل جمرب، هذا وومٕمالً 

 .يقُم٤مً  أرسمٕملم يٕمٜمل

 (  11 :45: 14/ 171/ واًمٜمقر اهلدى)

 صحقح «تصحقا صقمق» حديث هؾ

ه؟ وضمف ومم يّمح ل وإن« شمّمحقا  صقُمقا »: طمدي٨م صح هؾ: ؾم١مال  ردِّ

: ىمٚمٜم٤م طمٞم٨م إظمػم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ، احلدي٨م مت٤مُم٤مً  خي٤مًمِػ احلدي٨م هذا: اًمِمٞمخ
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 صقُمقا » ُمتٜم٤ًم، صحٞمح ؾمٜمدًا، وٕمٞمػ هذا.. ش3»ُمتٜم٤مً  سم٤مـمؾ ؾمٜمدًا، وٕمٞمػ إٟمف

 إؾمٜم٤مده، يّمح ل احلدي٨م، قمٚممء ـمري٘م٦م قمغم ط اًمٜمٌل قمـ ُيْروى يمحدي٨م «شمّمحقا 

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثؾ ُمـ اًمٕم٤مُم٦م إطم٤مدي٨م ذًمؽ وىمٌؾ يِمٝمد اًمقاىمع وًمٙمـ

 وصمٚم٨م ًمٚمٓمٕم٤مم ومثٚم٨م سمد وٓ يم٤من وم٢من صٚمٌف، ُيِ٘مْٛمـ ًُمَ٘مٞممت اُمرئ سمح٥ًم»: واًمًالم

 وٓ آظمر طمدي٨م ذم أجْم٤مً  ضم٤مء يمم ي١ميمد احلدي٨م هذا ومٛمثؾ« ًمٚمٜمََّٗمس وصمٚم٨م ًمٚمنماب

ٌٞم٦َّم طِمْٙمَٛم٦مً  وًمٙمٜمف اًمٌت٦م، ًمف أصؾ
 «اًمداء رأس واعمٕمدة اًمدواء، رأس احِلْٛمَٞم٦م»: ـمِ

 ُمٕمٜم٤مه ًمٙمـ ط اًمٜمٌل إمم ٟمًٌتف يّمح ٓ« شمّمحقا  صقُمقا »: احلدي٨م هذا وًمذًمؽ

 .ذيمرٟم٤م ح٤م صحٞمح

 ىم٤مل: ي٘مقل أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف ط اًمٜمٌل إمم ٟمًٌتف يّمح ٓ إٟمف: ىمقًمٜم٤م وُمٕمٜمك

 جيقز ٓ اإلذاقم٤مت، سمٕمض ذم ذًمؽ شمًٛمٕمقن ىمد يمم« شمّمحقا  صقُمقا »: ط اهلل رؾمقل

 .«اًمٜم٤مر ُمـ ُم٘مٕمده ومٚمٞمتٌقأ  أىمؾ ل ُم٤م قمكمَّ  ىم٤مل ُمـ»: ط اًمٜمٌل ًم٘مقل ح٤مذا؟ هذا،

 وُم٘مٌقًم٦م طمٙمٞمٛم٦مً  أُمره٤م واىمع ذم يم٤مٟم٧م وًمق يمٚمٛم٦م ي٘مقل أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال 

 إذا إٓ يمذا، اهلل رؾمقل ىم٤مل: اعمًٚمؿ ي٘مقل أن جيقز ٓ اًمٕم٤مُم٦م اًمنميٕم٦م أدًم٦م إمم سم٤مًمٜمٔمر

 .سم٤محلدي٨م اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م شُمث٧ٌم اًمتل سم٤مًمٓمرق صم٤مسمت٤مً  يم٤من

 ( 11 :11: 32/   296/  واًمٜمقر اهلدى)

                                                           

 ..(.واعمٜمٙمر اًمٗمحِم٤مء قمـ صالشمف شمٜمٝمف ل ُمـ: )طمدي٨م يريد( 3)





 الٍذر صياً





 141 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف صٞم٤مم اًمٜمذر

 افشتاء يف وصامف افصقػ يف صقاًما كذر مـ

َـّ  هلل ٟمذر رضمؾ ذم :اًم٤ًمئؾ  ذم ص٤مُمٝمـ وراح اًمّمٞمػ، أج٤مم ذم أج٤مم قمنمة ًمٞمّمقُم

 .اًمِمت٤مء ه٤مي إج٤مم

 .يٕمٞمدهؿ: اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل اًمّمٞمػ، سمقىم٧م يٕمٞمدهؿ :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 ( 11:59:36/ 513 واًمٜمقر اهلدى)





 الغري عَ الصياً





 147 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمّمٞم٤مم قمـ اًمٖمػم

 افـذر صقم يف يؽقن ادقت ظـ افقيل صقام

ش. وًمٞمف قمٜمف ومٚمٞمّمؿ ٟمذر: صقم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 سمـ اهلل قمٌد أظمؼمٟم٤م ش:3/ 92-6/ 94/ 5»شاعمًٜمد»ذم راهقيف اسمـ أظمرضمف. ُمٜمٙمر

 اًمزسمػم اسمـ قمروة قمـ همٞمالن سمـ ؾم٤مل أظمؼمين: ذيح سمـ طمٞمقة أظمؼمٟم٤م: اجلزري واىمد

 سمف شمٗمرد! شٟمذر» :سمزي٤مدة ُمٜمٙمر: وُمتـ وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م .ُمرومققم٤مً  قم٤مئِم٦م قمـ

 :وىم٤مل قمٚمٞمف، يثٜمل أمحد ويم٤من ُمؽموك، وهق هذا، اجلزري

  !شيدًمس ويم٤من واظمتٚمط، يمؼم ًمٕمٚمف»

 اسمـ أن: ذًمؽ وي١ميمد .طمٗمٔمف ؾمقء ُمـ وم٤مًمٕمٚم٦م سم٤مًمتحدي٨م: هٜم٤م سح ىمد: ىمٚم٧م

 أمحد أظمرضمف .سمف طمٞمقة ىم٤مل: وم٘م٤مل اًمزي٤مدة، هذه دون احلدي٨م أصؾ ذم شم٤مسمٕمف وه٥م

 وهق سمف: قمروة قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف ويمذًمؽش. 29/ 2»

 اًمًٜم٦م».احلدي٨م قم٘م٥م راهقيف اسمـ ىمقل وأُم٤مش. 6179»شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج

 اعمح٘م٘ملم: قمٜمد احلدي٨م هذا محؾ وقمٚمٞمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمراضمح ومٝمق .شهذا قمغم

ه، اًمذي سم٤معمٕمٜمك احلدي٨م روى اجلزري ومٙم٠من  !سم٤معمٕمٜمك اًمرواي٦م ؿم١مم ُمـ وهذا يرا

 (.851-819/ 33/6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 حقاتف أثـاء أحد ظـف يصقم ٓ افصقام ظـ ظجز مـ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 صٞم٤مم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ وُمـ

 .شطمٞم٤مشمف أثٜم٤مء أطمد قمٜمف يّمقم ٓ اًمّمٞم٤مم قمـ قمجز ُمـ أن قمغم أمجٕمقا  ويمذًمؽ»: ىمقًمف

 ذم وم٘م٤مل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ومٞمٝم٤م ظم٤مًمػ وم٘مد اعم٤ًمًم٦م هذه ذم إمج٤مع ٓ أن اًمٔم٤مهر: ىمٚم٧م

 :25 ص شآظمتٞم٤مرات»

 ومه٤م ُمٞم٧م قمـ أو وٟمحقه ًمٙمؼمه يٓمٞم٘مف ٓ قمٛمـ سم٤مًمّمقم إٟم٤ًمن شمؼمع وإن»



 148 اًمّمٞم٤مم قمـ اًمٖمػم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمٜمذر صقم ذم اًم٘م٤مض وطمٙمك اح٤مل ُمـ اعممصمٚم٦م إمم أىمرب ٕنف ضمقازه شمقضمف ُمٕمنان

 .شذاك ٟمحق اًمٜم٤مذر طمٞم٤مة ذم

سم٤م أراه ٓ وم٢مين اًمتٌٜمل ٓ آـمالع ؾمٌٞمؾ قمغم ٟم٘مٚمتف وىمد : شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف عمٜم٤موم٤مشمف صقا

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿ ًَ ْٟم َّٓ  ًمإِْلِ  يتٕم٤مرض ٓ سمم أي٦م أول وم٘مد هق وأُم٤م، [19: اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 .اعمٕمروم٦م زي٤مدة ؿم٤مء ُمـ إًمٞمف ومٚمػمضمع ذًمؽ ًمتٗمّمٞمؾ اعم٘م٤مل يتًع وٓ ُمذهٌف ُمع

 ش[567» ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 مطؾؼاً  ٓ افـذر صقام يف يؽقن إكام ظـف ادقت ويل صقام

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال]

: قمٜمف يّمقم أن اعمٞم٧م ًمقزم يًتح٥م أنف: اعمخت٤مر اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م ذم ىمقًمف 

 وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن قم٤مئِم٦م قمـ واًمِمٞمخ٤من أمحد رواه سمم واؾمتدًمقا »

 ش.طمًـ ؾمٜمده٤م: اًمتٕمٚمٞمؼ ذم وىم٤ملش ؿم٤مء إن: »ًمٗمظ اًمٌزار زادش، وًمٞمف قمٜمف ص٤مم صٞم٤مم

 وٕمٞمػ وهق هلٞمٕم٦م اسمـ قمغم ُمداره٤م وم٢من ُمٜمٙمرة وٕمٞمٗم٦م اًمزي٤مدة هذه سمؾ يمال: ىمٚم٧م

 :شاًمتٚمخٞمص» ذم وىم٤مل شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمم هب٤م شمٗمرد وىمد

 .شهلٞمٕم٦م اسمـ ـمريؼ ُمـ ٕهن٤م وٕمٞمٗم٦م وهل»

 اهلٞمثٛمل شمٌع وهق شاًمروو٦م» ذم ظم٤من صديؼ حتًٞمٜمٝم٤م ذم شمٌع يم٠منف واعم١مًمػ

 .مجٞمٕم٤م ُمٜمٝمؿ شم٤ًمهؾ أو ظمٓم٠م وهق شاعمجٛمع» ذم 

 قمٜمف اًمقزم يّمقُمف اًمذي ومٝمق اًمٜمذر صقم قمغم احلٜم٤مسمٚم٦م محٚمف احلدي٨م هذا إن صمؿ

 قم٤مئِم٦م احلدي٨م راوي٦م ُمذه٥م وهق أطمد قمـ أطمد يّمقُمف ومال اًمٗمرض صقم وأُم٤م

 أطمٙم٤مم» ذم ذًمؽ ذم أىمقاهلم ذيمرت وىمد سمٕمده أيت احلدي٨م راوي قم٤ٌمس اسمـ ويمذا

 اٟمتٍم وىمد وطمٙمٛمتٝم٤م اًمنميٕم٦م أصقل شم٘متْمٞمف اًمذي وهق 312 اعمٌح٨م ذم شاجلٜم٤مئز

 ذم ُمٜمف يمالُمف وٟم٘مٚم٧م شاعمقىمٕملم إقمالم» ذم ويمذا شاًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ هلذا

 .ومٚمػماضمع ٟمٗمٞمس وهق إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٙمت٤مب



 149 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمّمٞم٤مم قمـ اًمٖمػم

ٜمـ وأصح٤مب أمحد وروى»: ىمقًمف ل إمم ضم٤مء رضمال أن قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًم : وم٘م٤مل ط اًمٌٜم

 .ش...شٟمٕمؿ»: ىم٤مل.. .قمٜمٝم٤م؟ أوم٠مىمْمٞمف ؿمٝمر صٞم٤مم وقمٚمٞمٝم٤م ُم٤مشم٧م أُمل إن! اهلل رؾمقل ي٤م

 وًمٞمس اعمذيمقريـ ُمـ اًمّمح٦م ذم أرىمل هق ُمـ خيرضمف ل أنف يقهؿ هذا: ىمٚم٧م

 :هلم رواي٦م وذم قم٤ٌمس اسمـ قمـ شاًمّمقم» ذم اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف وم٘مد يمذًمؽ

 .شٟمذر صقم وقمٚمٞمٝم٤م ُم٤مشم٧م»

 اًمٗمرض صقم قمغم سمف آؾمتدٓل جيقز ومال اًمٜمذر صقم ذم وارد إذن احلدي٨م ومٝمذا

 !ومتٜمٌف ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م ٓ ًمٚمحٜم٤مسمٚم٦م دًمٞمؾ احلدي٨م أظمرى وسمٕم٤ٌمرة اعم١مًمػ ومٕمؾ يمم

 ش[567»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 وفقف؟ ظـف يصقم ؾفؾ ـؿرض رشظل فعذر أؾطر مـ

 وًمٞمف؟ قمٜمف يّمقم أومال :- يمٛمرض - ذقمل ًمٕمذر اعمٗمٓمر يم٤من وم٢مذا[: اإلمام ؿال]

ىمرب وهق يّمقم: أنف اًم٘مٞمؿ اسمـ يمالم ُمـ اًمٔم٤مهر  .أقمٚمؿ واهلل احلدي٨م، قمٛمقم إمم ٕا

 (95/ 9) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 فقفقف ادقت ظـ افـذر صقام جقاز

 ؿمٝمرا  شمّمقم أن ٟمذرت أظمتٝم٤م أن ًمف ومذيمرت ط اًمٜمٌل أت٧م اُمرأة أن»: قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 .شأظمتؽ قمـ صقُمل»:ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل شمّمؿ، ول وممشم٧م اًمٌحر ريم٧ٌم وأهن٤م

. شوًمٞمف قمٜمف ص٤مم صٞم٤مم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ»: ط ىمقًمف ُمٕم٤مين ُمـ واحلدي٨م  :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 قمغم حمٛمقل وهق أظمت٤م، أو اسمٜم٤م يٙمقن أن ُمـ أقمؿ اًمقزم ٕن قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ قمٚمٞمف ُمتٗمؼ

 .ومٚمػماضمع ،شاًمًٜمـ هتذي٥م» وًمٕمٚمف يمتٌف، سمٕمض ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ طم٘م٘مف يمم أجْم٤م اًمٜمذر صقم

 (.493/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 121 اًمّمٞم٤مم قمـ اًمٖمػم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 مسؽغ إضعام وفقف ظذ جيب ؾفؾ صقم وظؾقف مات مـ

 يقم؟ ـؾ

 قمٜمف ُيْٓمِٕمؿ أن وًمٞمف قمغم جي٥م ومٝمؾ صٞم٤مم، قمٚمٞمف ويم٤من إٟم٤ًمن ُم٤مت إذا: شمال

   يٗمٕمؾ؟ ل إن َوًمِٞمُّف ي٠مثؿ وهؾ دًمٞمؾ، ًمف ومٝمؾ صحٞمح٤م هذا يم٤من إذا يقم، يمؾ قمـ ُمًٙمٞمٜم٤م

 قمـ ضم٤مء اًمذي واحلدي٨م أطمد، قمـ أطمد يّمقم ومال رُمْم٤من صٞم٤مم أُم٤م :اجلقاب

 أي اًمٜمذر، صقم هق إٟمم« َوًمِٞمُّف قمٜمف ص٤مم صٞم٤مم، وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ»: سم٘مقًمف ط  اًمٜمٌل

 سم٤مب ُمـ هق وإٟمم يمرُمْم٤من، وضمؾ قمز اهلل ُمـ أص٤مًم٦م قمٚمٞمف ُمٗمروو٤م ًمٞمس صقم

 اًم٘مٞم٤مم يًتٓمع ول ُم٤مت صمؿ أيمثر أو يقم صقم ٟمٗمًف قمغم ٟمذر وضمؾ، قمز اهلل إمم اًمت٘مرب

 .أثؿ يٗمٕمؾ ل وإن وًمٞمف، قمٜمف يّمقم ومٝمٜم٤م سمٜمذره: اًمقوم٤مء وٓ

 ُمـ يمثػم ذم يمم إُمر طمٙمؿ ذم شوًمٞمف قمٜمف ص٤مم» :اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف ٕن 

 ذم ضمدال وٓ ومًقق وٓ روم٨م ومال احل٩م ومٞمٝمـ ومرض ومٛمـ» شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اًمٜمّمقص

 .وًمٞمف قمٜمف وص٤مم جيقز، ٓ أي «احل٩م

 سمٛمٕمٜمك ص٤مم ظمؼمي٦م، مجٚم٦م شوًمٞمف قمـ ص٤مم» ومجٚم٦م اًمّمٞم٤مم، هبذا ُم٠مُمقر هق: أي 

 طم٘مٞم٘م٦م يم٠منف أنف أي اًمّمٞم٤مم ًمقضمقب شم٠ميمٞمد ومٝمذا ص٤مر، ُم٤م ًمًف أنف ُمع اًمّمٞم٤مم، وىمع

 .شوًمٞمف قمـ ص٤مم»: ىم٤مل وًمذًمؽ واىمٕم٦م:

 ًمَِٞمُّمؿ»:ىم٤مل ًمق مم٤م أبٚمغ اًمٕمريب، إؾمٚمقب طمٞم٨م ُمـ اًمتٕمٌػم هذا أن: زم ويٌدو 

 يم٘مقًمف ومٝمذا وىمع أنف طمٙمؿ ذم ٕنف ؾمٞم٘مع، أُمر قمـ خيؼم شوًمٞمف قمٜمف ص٤مم» شوًمٞمف قمٜمف

تَْٕمِجُٚمقهُ ﴿ :شمٕم٤ممم ًْ  سمٗمٕمؾ قمٜمف قَمؼمَّ  وًمذًمؽ ي٘مٞمٜم٤م، ؾمٞم٠ميت أي أتك، ﴾َأتَك َأُْمُر اهلل وَماَل شَم

 .أي٤مت ُمـ هٜم٤مًمؽ ُم٤م وإمم اًم٤ًمقم٦م اىمؽمسم٧م يمذًمؽ أتك، ُم٤مض

 .قمٜمف يّمقم أن قمٚمٞمف ٟمذر، صقم وقمٚمٞمف اعمتقرم وزمّ  ُمـ اًمّمٞم٤مم هذا سم٠من شم٠ميمٞمد ومٝمذا 

 . (   :.33 :../39/ واًمٜمقر اهلدى)



 الكدر ليمة





 121 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر

 ظام هذا هؾ باردة وٓ حارة ٓ أهنا مـ افؼدر فقؾة ظلمة

 بؾد؟ ـؾ يف

 ُمـ أن -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- اًمٜمٌل قمـ صحٞمح طمدي٨م ورد: ادؾؼل

 أم أظمؼم، يمم سم٤معمديٜم٦م وم٘مط خمتص هذا هؾ سم٤مردة، وٓ طم٤مرة ٓ أهن٤م اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م قمالُم٤مت

 شمٙمقن ممٙمـ ُمقؾمٙمقا  ذم سمٕمْمٝمؿ ىمد يٕمٜمل قمٚمٞمٝم٤م، شمٜمٓمٌؼ ممٙمـ اًمٕم٤مل ذم سم٘مٕم٦م أي ذم أنف

 سم٤مًمذات؟ اًمٚمٞمٚم٦م هذه ذم ُمقضمقدة واًمثٚمقج. داومئ٦م

 ُمش أظمرى، قمالُم٦م ذم يٙمقن أن ممٙمـ هٜم٤مك، ممٙمـ ُمش يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 .سمٚمد يمؾ ذم شمٙمقن ضوري

 .ُيِمؽمط ُم٤م يٕمٜمل أجقه، :اعمٚم٘مل

 .ذط هق ُم٤م: اًمِمٞمخ

 ( 11: 39: 12/   279/  واًمٜمقر اهلدى)





 االعتكاف كتاب
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 آظتؽاف

 :مؼوظقتف

 ىمقًمف ذًمؽ ذم وإصؾ، اًمًٜم٦م أج٤مم ُمـ وهمػمه رُمْم٤من ذم ؾمٜم٦م وآقمتٙم٤مف -3

٤مضِمدِ  ذِم  قَم٤ميمُِٗمقنَ  َوَأنُْتؿْ ﴿: شمٕم٤ممم ًَ  ذم اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م شمقارد ُمع، ﴾اعْمَ

شمر، ط اقمتٙم٤مومف  ٓسمـ شاعمّمٜمػ» ذم ُمذيمقرة وهل، سمذًمؽ اًمًٚمػ قمـ أصم٤مر وشمقا

 .ش3»اًمرزاق وقمٌد ؿمٞم٦ٌم أيب

 ىم٤مل قمٛمر وأن، ش6»ؿمقال ُمـ اًمٕمنم آظمر اقمتٙمػ ط اًمٜمٌل أن صم٧ٌم وىمد

 وم٠موف»: ىم٤مل احلرام؟ اعمًجد ذم ًمٞمٚم٦م أقمتٙمػ أن اجل٤مهٚمٞم٦م ذم ٟمذرت يمٜم٧م: طًمٚمٜمٌل

 .ش1» [ًمٞمٚم٦مً  وم٤مقمتٙمػ، ]شسمٜمذرك

 يمؾ ذم يٕمتٙمػ ط اهلل رؾمقل يم٤من: هريرة أيب حلدي٨م رُمْم٤من ذم وآيَمُده -6

 .ش5»يقُم٤مً  قمنميـ اقمتٙمػ ومٞمف ىُمٌَِض  اًمذي اًمٕم٤مم يم٤من ومٚمم، أج٤مم قمنمة رُمْم٤من

 رُمْم٤من ُمـ إواظمر اًمٕمنم يٕمتٙمػ يم٤من ط اًمٜمٌل ٕن، رُمْم٤من آظمر وأومْمٚمف -1

 .ش4»وضمؾ قمز اهلل شمقوم٤مه طمتك

 [15 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم]

                                                           

 أن سمٕمد، وٕمٗمف زم شمٌلم ٕنف ومحذومتف: ش..يقُم٤مً  اقمتٙمػ ُمـ» ومْمؾ ذم طمدي٨م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٓمٌٕم٦م ذم هٜم٤م يم٤من (3)

 يم٤مٟم٧م اًمتل قمٚمتف قمـ ومٞمف ومٙمِمٗم٧م، 4157 شاًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم سمتٗمّمٞمؾ قمٚمٞمف وشمٙمٚمٛم٧م ظمرضمتف

 !ىمٌكم اهلٞمثٛمل وقمغم، قمكم ظمٗمٞم٧م

 أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق، شصح٤مطمٝمؿ» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ اًمِمٞمخ٤من رواه، ًمٕم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ىمٓمٕم٦م هق (6)

 .6367 شداود

 أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق ،994 شخمتٍمه» ذم يمم رواي٦م ذم ًمٚمٌخ٤مري واًمزي٤مدة، ظمزيٛم٦م واسمـ اًمِمٞمخ٤من رواه (1)

 .6317-6312 أجْم٤مً  شداود

 .6311-6362) اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم خمرج وهق ،شصحٞمحٞمٝمم» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ اًمٌخ٤مري رواه (5)

 .6364 شداود أيب صحٞمح» و 922 شاإلرواء» ذم خمرج وهق ،6661 ظمزيٛم٦م واسمـ اًمِمٞمخ٤من رواه (4)
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 تطبقؼف ظـ افـاس ُبعد وبقان آظتؽاف تعريػ

ً، أو ظمػماً  قمٚمٞمف اًمٜمٗمس وطمٌس اًمٌمء، ًمزوم: ًمٖم٦م شآقمتٙم٤مف»: إًم٤ٌمين ىم٤مل  ذا

 إمج٤مقم٤ًم، سم٤مًمٜمذر وجي٥م ؾمٜم٦م، وهق خمّمقص، وضمف قمغم ًمٚمٕم٤ٌمدة اعمًجد ًمزوم: وذقم٤مً 

 قمٚممء طمتك يٗمٕمٚمٝم٤م ُمـ ٟمرى وٓ اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٌالد هم٤مًم٥م ذم شمريم٧م ىمد اًمًٜم٦م وهذه

 إرؿم٤مد اهلل وٟم٠ًمل ومٞمٝم٤م، ويرهم٥م قمٚمٞمٝم٤م حي٨م ُمـ ٟمرى وٓ ومٞمٝمؿ، واًم٘مدوة إُم٦م

 .اٟمتٝمك. ط اًمرؾمقل سمف ضم٤مء سممء اًمٕمٛمؾ إمم اعمًٚمٛملم

 (3/526واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)

 آظتؽاف رشوط

َـّ  َوٓ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اعم٤ًمضمد ذم إٓ ينمع وٓ -3 وُه  قَم٤ميمُِٗمقنَ  َوَأنْتُؿْ  ش3»شُم٤ٌَمِذُ

٤مضِمدِ  ذِم  ًَ  حل٤مضمتف إٓ خيرج ٓ أن اعمٕمتٙمػ ذم اًمًٜم٦م: قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة وىم٤مًم٧م ش6»﴾اعْمَ

 اقمتٙم٤مف وٓ، ي٤ٌمذه٤م وٓ أُمراشمف، يٛمس وٓ، ُمريْم٤مً  يٕمقد وٓ، ُمٜمٝم٤م ًمف سمد ٓ اًمتل

 .ش1»يّمقم أن اقمتٙمػ ومٞمٛمـ واًمًٜم٦م، مج٤مقم٦م ُمًجد ذم إٓ

 ًمّمالة ُمٜمف ًمٚمخروج يْمٓمر ٓ ًمٙمل ضم٤مُمٕم٤مً  ُمًجداً  يٙمقن أن ويٜمٌٖمل -6

 ... »: طمديثٝم٤م ذم قمٜمٝم٤م رواي٦م ذم قم٤مئِم٦م ًم٘مقل، قمٚمٞمف واضم٥م هل٤م اخلروج وم٢من، اجلٛمٕم٦م

                                                           

 سمم ؿم٤مء ُم٤م يٙمٜمل وضمؾ قمز اهلل وًمٙمـ يمٚمف، مج٤مع واعمس واعمالُم٦ًم اعم٤ٌمذة: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل. دم٤مُمٕمقهـ ٓ أي (3)

 .صم٘م٤مت رضم٤مًمف سمًٜمد 5/163 اًمٌٞمٝم٘مل رواه. ؿم٤مء

 أنف أي٦م ُمـ اًمدًٓم٦م ووضمف: احل٤مومظ ىم٤مل. أي٦م هبذه ذيمرٟم٤مه ُم٤م قمغم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم اؾمتدل ىمد ،387: اًمٌ٘مرة (6)

 ذيمر ُمـ ومٕمٚمؿ سم٤مإلمج٤مع، ًمالقمتٙم٤مف ُمٜم٤مف اجلمع ٕن سمف، اعم٤ٌمذة حتريؿ خيص ل اعمًجد همػم ذم صح ًمق

د أن اعم٤ًمضمد  .ومٞمٝم٤م ذم إٓ يٙمقن ٓ آقمتٙم٤مف أن اعمرا

 صحٞمح» ذم خمرج وهق ًمف، قم٤مئِم٦م قمـ أشمٞم٦م واًمراوي٦م، طمًـ سمًٜمد داود وأبق، صحٞمح سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل رواه (1)

 .922 شاإلرواء» و 6314 شداود أيب
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 .ش3»شضم٤مُمع ُمًجد ذم إٓ اقمتٙم٤مف وٓ

 أي٦م ذم اعمذيمقرة شاعم٤ًمضمد» خُيّمص سيح صحٞمح طمدي٨م قمغم وىمٗم٧م صمؿ

: ط ىمقًمف وهق، إىمَم واعمًجد، اًمٜمٌقي واعمًجد، احلرام اعمًجد: اًمثالصم٦م سم٤معم٤ًمضمد

 .ش6»شاًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»

، اعمًٞم٥م سمـ وؾمٕمٞمد، اًمٞممن سمـ طمذيٗم٦م اـمٚمٕم٧م ومٞمم اًمًٚمػ ُمـ سمف ىم٤مل وىمد

، ُمٓمٚم٘م٤مً  اجل٤مُمع سم٤معمًجد همػمهؿ وىم٤مل، إىمَم اعمًجد يذيمر ل أنف إٓ، وقمٓم٤مء

 .سمٞمتف ُمًجد ذم وًمق: وم٘م٤مًمقا  آظمرون وظم٤مًمػ

 واهلل، إًمٞمف اعمّمػم يٜمٌٖمل اًمذي هق ُمٜمٝم٤م احلدي٨م واومؼ سمم إظمذ أن خيٗمك وٓ

 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف

 ..ش1»قمٜمٝم٤م اهلل رض قم٤مئِم٦م قمـ شم٘مدم يمم يّمقم أن اقمتٙمػ ومٞمٛمـ واًمًٜم٦م -1

 [14 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم]

 فؾؿعتؽػ جيقز ما

َؾ  اعمًجد ُمـ رأؾمف خيرج وأن، احل٤مضم٦م ًم٘مْم٤مء ُمٜمف اخلروج ًمف وجيقز -3 ًَ  ًمُِٞمْٖم

ح  :قمٜمٝم٤م اهلل رض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م، وُيَنَّ

                                                           

 اعم٤ًمضمد ذم آقمتٙم٤مف اًمٌدع ُمـ وإن اًمٌدع، اهلل إمم إُمقر أبٖمض إن: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمٌٞمٝم٘مل روى (3)

 .[ُمٜمف].اًمدور ذم اًمتل

 ذم خمرج وهق قمٜمف، اهلل رض اًمٞممن اسمـ طمذيٗم٦م قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد واًمٌٞمٝم٘مل واإلؾممقمٞمكم اًمٓمح٤موي أظمرضمف (6)

وم٘م٦م أصم٤مر ُمع ،6782 رىمؿ شاًمّمحٞمح٦م»  .[ُمٜمف] .صحٞمح٦م ويمٚمٝم٤م أقماله، ذيمرٟم٤م مم٤م ًمف اعمقا

 قمـ يٜم٘مؾ ول: شاعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم وىم٤مل، طمًـ سمًٜمد داود وأبق، صحٞمح سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل رواه (1)

 إٓ آقمتٙم٤مف ؾمٌح٤مٟمف يذيمر ول، سمّمقم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ىمد سمؾ، ُمٗمٓمراً  اقمتٙمػ أنف ط اًمٜمٌل

 اًمّمقم أن اًمًٚمػ مجٝمقر قمٚمٞمف اًمذي اًمدًمٞمؾ ذم اًمراضمح وم٤مًم٘مقل، اًمّمقم ُمع إٓ ط ومٕمٚمف وٓ، اًمّمقم ُمع

 .شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اًمٕم٤ٌمس أبق اإلؾمالم ؿمٞمخ يرضمحف يم٤من اًمذي وهق آقمتٙم٤مف ذم ذط

 وهق، ومٞمف ًمٌثف ُمدة آقمتٙم٤مف يٜمقي أن همػممه٤م أو ًمٚمّمالة اعمًجد ىمّمد عمـ ينمع ٓ أنف قمٚمٞمف ويؽمشم٥م: ىمٚم٧م

 .[ُمٜمف].شآظمتٞم٤مرات» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ سمف سح ُم٤م
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 ذم وأن٤م، ]اعمًجد ذم[ ُمٕمتٙمػ] وهق رأؾَمف قمكَمَّ  ًمٞمدظمؾ ط اهلل رؾمقل يم٤من وإن

[، طم٤مئض وأن٤م اًم٤ٌمب ًمٕمت٦ٌم وسمٞمٜمف سمٞمٜمل وإن وم٠مهمًٚمف: رواي٦م وذم، ]وم٠ُمَرضمُٚمفُ [ طمجريت

 ..ش3»ُمٕمتٙمٗم٤مً  يم٤من إذا[، اإلٟم٤ًمن] حل٤مضم٦م إٓ اًمٌٞم٧م يدظمؾ ٓ ويم٤من

: ط اًمٜمٌل ظمدم رضمؾ ًم٘مقل اعمًجد ذم يتقو٠م أن وهمػمه ًمٚمٛمٕمتٙمػ وجيقز -6

 .ش6»ظمٗمٞمٗم٤مً  ووقءاً  اعمًجد ذم ط اًمٜمٌل شمقو٠م

 رض قم٤مئِم٦م ٕن، ومٞمٝم٤م يٕمتٙمػ اعمًجد ُم١مظمرة ذم صٖمػمة ظمٞمٛم٦م يتخذ أن وًمف -1

 ..ش5»ط سم٠مُمره ذًمؽ ويم٤من، اقمتٙمػ إذا ش1»ظِم٤ٌَمءً  ط ًمٚمٜمٌل شميب يم٤مٟم٧م قمٜمٝم٤م اهلل

٦ٌَّمٍ  ذم ُمرة واقمتٙمػ هِت٤م قمغم ش4»شُمريمٞم٦َّم ىُم  .ش2»طمّمػم ؾُمدَّ

 [17 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم]

 ادسجد يف زوجفا وزيارهتا ادرأة اظتؽاف إباحة

 اعمًجد سم٤مب إمم يقدقمٝم٤م وأن، ُمٕمتٙمٗمف ذم وهق زوضمٝم٤م شمزور أن ًمٚمٛمرأة وجيقز

 إواظمر اًمٕمنم ذم اعمًجد ذم] ُمٕمتٙمٗم٤مً  ط اًمٜمٌل يم٤من»:قمٜمٝم٤م اهلل رض صٗمٞم٦م ًم٘مقل

                                                           

-6313 شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق هلم، إومم واًمزي٤مدة وأمحد، ؿمٞم٦ٌم، ايب واسمـ اًمِمٞمخ٤من، رواه (3)

 .[ُمٜمف] .6316

 .[ُمٜمف] .صحٞمح سمًٜمد خمتٍماً  4/125 وأمحد ضمٞمد، سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل رواه (6)

. صمالصم٦م أو قمٛمقديـ قمغم ويٙمقن، ؿمَٕمر ُمـ يٙمقن وٓ صقف أو َوسَمرٍ  ُمـ اًمٕمرب سمٞمقت أطمد اخِل٤ٌمء (1)

 .[ُمٜمف].شهن٤مي٦م»

 .[ُمٜمف] .6 اًمتٕمٚمٞمؼ 15ص خترجيف وشم٘مدم عمًٚمؿ، وإُمر ًمٚمٌخ٤مري، وومٕمٚمٝم٤م قم٤مئِم٦م، طمدي٨م ُمـ اًمِمٞمخ٤من رواه (5)

 .[ُمٜمف] .صٖمػمة ىم٦ٌم أي (4)

د اعمٓمر ُمـ اًم٤ٌمب ًمت٘مل اًم٤ٌمب قمغم يم٤مًمٔمٚم٦م واًمًدة  أطمد ٟمٔمر ومٞمٝم٤م ي٘مع ًمئال ؾمدهت٤م قمغم ىمٓمٕم٦م ووع أنف واعمرا

 آقمتٙم٤مف عم٘مّمقد حتّمٞمال أُم٤مُمف يٛمر ىمد سمٛمـ اعمٕمتٙمػ سم٤مل يٜمِمٖمؾ ٓ ًمٙمل: ي٘م٤مل أن وأومم اًمًٜمدي ىم٤مل يمم

ئريـ وجمٚم٦ٌم قمنمة ُمقوع اعمٕمتٙمػ اخت٤مذ ُمـ اجلٝم٤مل يٗمٕمٚمف ُم٤م قمٙمس»: اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم ىم٤مل يمم وروطمف  اًمزا

 .[ُمٜمف].شاعمقومؼ واهلل ًمقن اًمٜمٌقي وآقمتٙم٤مف ًمقن ومٝمذا سمٞمٜمٝمؿ إطم٤مدي٨م سم٠مـمراف وأظمذهؿ

 صحٞمح» ذم خمرج وهق شصحٞمحٞمٝمم» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ ُمًٚمؿ رواه، اخلدري ؾمٕمٞمد ٕيب طمدي٨م ُمـ ـمرف هق (2)

 .[ُمٜمف] .3643شداود أيب
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ـَ ، أزواضمف وقمٜمده، ]ًمٞمالً  أزوره وم٠متٞمتف[ رُمْم٤من ُمـ  ىمٛم٧م صمؿ ،[ؾم٤مقم٦م] ومحدصمُتفُ  ،[وَمُرطْم

 ُمًٙمٜمٝم٤م ويم٤من، ًمٞم٘مٚمٌٜمل ُمٕمل وم٘م٤مم ،[ُمٕمؽ أنٍمف طمتك شمٕمجكم ٓ: وم٘م٤مل، ]ٕن٘مٚم٥َم 

 ومٛمر ،[ؾمٚمٛم٦م أم سم٤مب قمٜمد اًمذي اعمًجد سم٤مب قمٜمد يم٤من إذا طمتك] زيد سمـ أؾم٤مُم٦م دار ذم

 إهن٤م رؾْمٚمُِٙمم: قمغم»: ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل، أهقم٤م ط اًمٜمٌل رأج٤م ومٚمم، إنّم٤مر ُمـ رضمالن

 ُمـ جيري اًمِمٞمٓم٤من إن»: ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م! اهلل ؾمٌح٤من: وم٘م٤مٓ ،شطمٞمل سمٜم٧م صٗمٞم٦م

 .ش3»شؿمٞمئ٤مً : ىم٤مل أو، شذاً  ىمٚمقسمٙمم ذم ي٘مذف أن ظمِمٞم٧ُم  وإين، اًمدم جمرى اإلٟم٤ًمن

 :قمٜمٝم٤م اهلل رض قم٤مئِم٦م ًم٘مقل ًمقطمده٤م أو، زوضمٝم٤م ُمع شمٕمتٙمػ أن هل٤م جيقز سمؾ

ة ط اهلل رؾمقل ُمع اقمتٙمٗم٧ْم  ، أزواضمف ُمـ شؾمٚمٛم٦م أم أهن٤م رواي٦م وذم» ُمًتح٤مو٦م اُمرأ

٧م ووٕمٜم٤م ومرسمم، واًمّمٗمرة احلٛمرة شمرى ومٙم٤مٟم٧م ًْ  .ش6»شمّمكم وهل حتتٝم٤م اًمٓمَّ

 اهلل، شمقوم٤مه طمتك رُمْم٤من ُمـ إواظمر اًمٕمنم يٕمتٙمػ ط اًمٜمٌل يم٤من :أجْم٤مً  وىم٤مل

 .ش1»سمٕمده ُمـ أزواضمف اقمتٙمػ صمؿ

 [19 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم]

 باجلامع يبطؾ آظتؽاف

َـّ  َوٓ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف[ آقمتٙم٤مف] اجلمع ويٌٓمؾ وُه  ذِم  قَم٤ميمُِٗمقنَ  َوَأنْتُؿْ  شُم٤ٌَمِذُ

٤مضِمدِ  ًَ  .﴾اعْمَ

 .ش5»وأؾمت٠منػ، اقمتٙم٤مومف سمٓمؾ اعمٕمتٙمػ ضم٤مُمع إذا: قم٤ٌمس اسمـ وىم٤مل

 .وأصح٤مسمف ط اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ ورود ًمٕمدم قمٚمٞمف يمٗم٤مرة وٓ

 [53 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم]

                                                           

 .[ُمٜمف] .6315 و 6311 شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق، ًمف إظمػمة واًمزي٤مدة، داود وأبق، اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف (3)

 شاًمٗمتح» ذم يمم ُمٜمّمقر سمـ ًمًٕمٞمد إظمرى واًمرواي٦م، 6318 شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق اًمٌخ٤مري رواه (6)

 .[ُمٜمف] .أقمٚمؿ واهلل. زيٜم٥م: 3/66 اًمدارُمل ؾممه٤م ًمٙمـ 5/683

 .[ُمٜمف] .6 رىمؿ اًمتٕمٚمٞمؼ 14ص خترجيف وؾمٌؼ، وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف (1)

٦م أيب اسمـ رواه (5) ٜمد 5/121 اًمرزاق وقمٌد 1/96 ؿمٌٞم  .[ُمٜمف] .اقمتٙم٤مومف أقم٤مد أي اؾمت٠منػ: ىمقًمف ُمـ واعمراد. صحٞمح سم
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 فلظتؽاف ادسجد رشضقة يف آختلف

 .شاًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

.. وصٗمتف ًمالقمتٙم٤مف اعمًجد ذـمٞم٦م ذم اظمتٚمٗمقا  اًمٕمٚممء أن واقمٚمؿ :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ذِم  قَم٤ميمُِٗمقنَ  َوَأنْتُؿْ  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ؾمقى سمف آطمتج٤مج يّمح ُم٤م ذًمؽ ذم وًمٞمس

٤مضِمدِ  ًَ  وُم٘مت٣م ظم٤مص، واحلدي٨م قم٤مُم٦م، وأي٦م اًمّمحٞمح، احلدي٨م وهذا ﴾اعْمَ

 هل٤م، وُمٌلم ًممي٦م خمّمص وم٤محلدي٨م وقمٚمٞمف اخل٤مص، قمغم اًمٕم٤مم حيٛمؾ أن إصقل

 سمم إظمذ وم٤مٕومم أجْم٤م، خمتٚمٗم٦م ذًمؽ ذم وأصم٤مر ،وطمديثف طمذيٗم٦م يمالم يدل وقمٚمٞمف

 أظمرضمف. ٟمٌل ُمًجد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ: اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد يم٘مقل ُمٜمٝم٤م احلدي٨م واومؼ

 ذم ي٨ماحلد روى ىمد اًمذهٌل رأج٧م صمؿ. قمٜمف صحٞمح سمًٜمد طمزم واسمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ

 ؾمٗمٞم٤من طمدصمٜم٤م :اعمروزي آدم سمـ حمٛمقد ـمريؼ ُمـش 81/  34» شاًمٜمٌالء أقمالم ؾمػم»

ه ُم٤م سمٕمد ؿمٕمٞم٥م اًمِمٞمخ قمٚمٞمف وقمٚمؼ. شقم٤مل همري٥م صحٞمح»: وىم٤مل ُمرومققم٤م، سمف  قمزا

 ذم آقمتٙم٤مف ّمٞمصسمتخ طمذيٗم٦م اٟمٗمرد وىمد»: سم٘مقًمف ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد ًمٚمٌٞمٝم٘مل

 هذا ىمقًمف أن قمغم. ومتٜمٌف اعمذيمقر، اعمًٞم٥م اسمـ ىمقل يٌٓمٚمف وهذا! شاًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد

 سمٛمـ شمٖمؽم ومال حت٘مٞم٘مف، ؾمٌؼ يمم يمذًمؽ وًمٞمس طمذيٗم٦م، قمغم ُمقىمقف احلدي٨م أن يقهؿ

 ومٚمٞمحذر»:  ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل خي٤مًمػ، أن ط اهلل رؾمقل طمدي٨م قمغم ًمف همػمة ٓ

 ش.أخٞمؿ قمذاب يّمٞمٌٝمؿ أو ومتٜم٦م شمّمٞمٌٝمؿ أن أُمره قمـ خي٤مًمٗمقن اًمذيـ

 (.271/ 2/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 يؽقن؟ مسجد أي ويف آظتؽاف حؽؿ

 ُمًتح٥م؟ أم واضم٥م هق هؾ آقمتٙم٤مف طمٙمؿ :مداخؾة

 ُم٤مذا؟: اًمِمٞمخ

 .آقمتٙم٤مف طمٙمؿ: ُمداظمٚم٦م
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 آقمتٙم٤مف؟: اًمِمٞمخ

 جي٥م؟ ُمًجد أي وذم ُمًتح٥م؟ أم واضم٥م هق هؾ رُمْم٤من ؿمٝمر ذم ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 هق ؾمٜم٦م، هق إٟمم سم٤مًمقاضم٥م ومٚمٞمس هق أُم٤م اًمٜم٤مذر، َٟمَذره إذا إٓ جي٥م ٓ: اًمِمٞمخ

 ًمٙمـ ومٞمًـ، رُمْم٤من ذم اعمًتح٥م إُمر هذا يت٠ميمد ًمٙمٜمف ُمًتح٥م، أُمر قم٤مُم٦م سمّمقرة

 ُمًجد إمم واًمًٗمر اًمرطمؾ ؿمد يًـ ٓ يمم اًمثالصم٦م، اعم٤ًمضمد ذم إٓ آقمتٙم٤مف يًـ ٓ

 قمٚمٞمف ًم٘مقًمف آقمتٙم٤مف، ذم احلٙمؿ يمذًمؽ ُم٤ًمضمد، صمالصم٦م إمم إٓ اًمدٟمٞم٤م، ُم٤ًمضمد ُمـ

 شمِمد ٓ أو اًمرطم٤مل، شُمَِمد إٟمم»: ىم٤مل يمم «اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: اًمًالم

 .هلل واحلٛمد ُمٕمرووم٦م وهل وذيمره٤م، «ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل

 صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد ٓ»: ط اًمٜمٌل طمدي٨م ُمع قمالىم٦م ًمف هؾ: ُمداظمٚم٦م

 احلدي٨م؟ ُمٕمٜمك «ُم٤ًمضمد

 اًمرؾمقل؟ طمدي٨م أجش: اًمِمٞمخ

 ؟«هذا وُمًجدي رام،احل اعمًجد: ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شُمَِمد ٓ»: ُمداظمٚم٦م

 ذم سيح طمدي٨م هٜم٤مك وًمٙمـ احلدي٨م، هبذا ُم٤ٌمذة ًمٞم٧ًم اًمٕمالىم٦م: اًمِمٞمخ

 .«اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف: وهق اعمقوقع

: أطمدمه٤م: اصمٜم٤من طمديث٤من اًمثالصم٦م سم٤معم٤ًمضمد يتٕمٚمؼ ومٞمم َصحَّ : ٟم٘مقل ٟمحـ طمٞمٜمئذٍ 

 شُمَِمدّ  ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق سمف، آقمتٙم٤مف قمالىم٦م ُم٤م وؾم٠مخ٧َم  ذيمرشَمف اًمذي

 .«ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل

 .«ُم٤ًمضمد صمالصم٦م ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: أظمر واحلدي٨م

 .«ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد ٓ»: أنف يمم: طمٞمٜمئذٍ  ومٜم٘مقل

 .شاًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد هذه ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: يمذًمؽ 

 سمدقم٦م؟ اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد همػم ذم آقمتٙم٤مف: ُمداظمٚم٦م

ٌْٚمٖمف ل ُمـ أُم٤م يمذًمؽ، ومٝمق احلج٦م سمٚمٖمتف ُمـ: اًمِمٞمخ  ذم ؿمٌٝم٦م قمٜمده ويم٤من احلج٦م شَم
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َـّ  َوٓ﴿: ُمثالً  قمٛمقم ُمثؾ وُه ٤مضِمدِ  ذِم  قَم٤ميمُِٗمقنَ  َوَأنْتُؿْ  شُم٤ٌَمِذُ ًَ  .[387:اًمٌ٘مرة] ﴾اعْمَ

 ُمٕمذورًا، يٙمقن هذا ومحٞمٜمئذٍ  واًمِمٛمقل، آؾمتٖمراق سمٛمٕمٜمك اعم٤ًمضمد ومَٞمْٗمٝمؿ

 قمٜمد ي٘مػ أن يٜمٌٖمل ومم ط اهلل رؾمقل قمـ اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م شمٌٚمٖمف أن سمٕمد وًمٙمـ

 .اًمّمحٞمح٦م سم٤مًمًٜم٦م ومٝمٛمٝم٤م قمغم يًتٕملم ٓ، أي٦م،

 اعمًٚمٛملم قمٚممء مج٤مهػم هب٤م ي٠مظمذ ٓ أي٦م هذه قمٛمقم سم٠من اًمتذيمػم ُمـ زم ٓسمد وهٜم٤م

٤مضِمدِ  ذِم  قَم٤ميمُِٗمقنَ  َوَأنُْتؿْ ﴿: أقمٜمل اًمديـ ذم واًمٗم٘مف سم٤مًمٕمٚمؿ اعمٕمرووملم ًَ  [387:اًمٌ٘مرة] ﴾اعْمَ

 أن وإُم٤م واًمِمٛمقل، وآؾمتٖمراق ًمٚمٕمٛمقم يٙمقن أن إُم٤م اًمٚمٖم٦م ذم ًمٚمتٕمريػ أل: هٜم٤م

 .ًمٚمٕمٝمد يٙمقن

 ُمًجدٍ  أي يِمٛمؾ طمٞمٜمئذٍ  وهذا ُمًجد، يمؾ ذم: اعمٕمٜمك يٙمقن إول اعمٕمٜمك قمغم 

ّمَتف سمٞمتؽ ذم صٖمػم ُمًجد سمؾ سمٞمتؽ، سمج٤مٟم٥م صٖمػم ُمًجدٍ  وًمق يم٤من،  ٕداء ظَمّمَّ

 آقمتٙم٤مف يّمح ومٝمؾ ُمًجد، يّمٌح هذا آظمره، إمم ووًمدك وزوضمؽ أن٧م اًمّمالة

 جيقز: سم٠منف اجلقاب ضم٤مء واًمِمٛمقل اًمٕمٛمقم: إول اعمٕمٜمك قمغم أي٦م أظمذٟم٤م إذا ومٞمف؟

 .شمِمٛمٚمٝم٤م أي٦م ٕن

 .ذقم٤مً  إذه٤من ذم اعمٕمروف: أي ًمٚمٕمٝمد هل اعم٤ًمضمد، ذم ًمٚمتٕمريػ أل ومٝمٛمٜم٤م إذا أُم٤م

 ذم ىمٚمٜم٤م دام ُم٤م آقمتٙم٤مف، ومٞمٝم٤م ُينَمع اًمتل اعم٤ًمضمد هذه هل ُم٤م: ٟم٘مقل طمٞمٜمئذٍ  

 .آقمتٙم٤مف ومٞمٝم٤م ُينْمع ُم٤ًمضمد وذم آقمتٙم٤مف، ومٞمٝم٤م ُينمع ٓ ُم٤ًمضمد

 ينمع اعم٤ًمضمد سمٕمض: أي أن، اعمُْجَٛمؾ، اًمتٗمّمٞمؾ هذا ذم ُمٕمٜم٤م اًمٕمٚممء ومجمهػم

: -ُمثالً – ـمقيؾ ظمالف ذم آقمتٙم٤مف ومٞمٝم٤م ُينمع ٓ اعم٤ًمضمد وسمٕمض آقمتٙم٤مف ومٞمٝم٤م

 ٓ ًمٙمـ اخلٛمس، اًمّمٚمقات ومٞمف شُمَ٘م٤مم: أي مج٤مقم٦م ُمًجد هٜم٤مك: ي٘مقًمقن اًمٕمٚممء سمٕمض

 اًمرضمؾ ؾمٞمْمٓمر ٕنف ح٤مذا؟ آقمتٙم٤مف ومٞمف يّمح ٓ ومٝمذا اجلٛمٕم٦م، صالة ومٞمف شُمَ٘م٤مم

 .اجلٛمٕم٦م يّمكم أضمؾ ُمـ اجلٛمٕم٦م ُمًجد إمم ومٞمف اقمتٙمػ اًمذي اعمًجد هذا ُمـ خيرج

 واًمِمٛمقل، آؾمتٖمراق قمغم ًمٞم٧ًم أي٦م ذم اعم٤ًمضمد أنف: ومٛمٕمٜم٤مه ظمػم، هذا: إذاً 

 واًمِمٛمقل ًمالؾمتٖمراق ًمٞمس اعم٤ًمضمد أن قمغم اًمٕمٚممء مج٤مهػم اشمٗمؼ طمٞمٜمم: ُمٕمٜم٤مه٤م طمٞمٜمئذٍ 
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 .اًمًٜم٦م أمهٞم٦م ئمٝمر هٜم٤م

 َوَأنُْتؿْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم هب٤م وأريد آقمتٙم٤مف ومٞمٝم٤م ينمع اًمتل اعم٤ًمضمد هل ُم٤م: إذاً 

٤مضِمدِ  ذِم  قَم٤ميمُِٗمقنَ  ًَ  .[387:اًمٌ٘مرة] ﴾اعْمَ

 ٓ ؿمٞمئ٤مً  أردت أن٧م «اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ضم٤مء

 .قمٚمٞمٜم٤م شمٌخؾ

 (11 :11: 17/ 615/  واًمٜمقر اهلدى)

 (  11: 41: 44/ 156/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افثلثة ادساجد يف إٓ اظتؽاف ٓ

 اعمِم٤ميخ ومٖم٤مًم٥م ،شاًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 سم٤مًمتٙمرار إًمٞمٜم٤م ًَمٜمُِ٘مؾ يمذًمؽ إُمر يم٤من ًمق وىم٤مًمقا  اًمٗمتقى، هذه ضمداً  اؾمتٜمٙمروا قمٜمدٟم٤م

ىمقا  اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م اٟمت٘م٤مل اعمتٙم٤مصمرة، وإؾم٤مٟمٞمد  اعم٤ًمضمد أطمد إمم إنّم٤مر ذم شَمَٗمرَّ

 صحٞمح، طمدي٨م يمؾ وُم٤م احلٙمؿ، هذا يّمح ٓ إذن ذًمؽ [يقضمد] ٓ وطمٞم٨م اًمثالصم٦م،

 .اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف يٙمقن

 .أيمؼم اهلل :تعاػ اهلل رمحف إفباين افشقخ

 سمخّمقص ُيٜمنم ل أو أن، حلد رء ُيْٙمَت٥م ل ومْمٞمٚمتٙمؿ وم٢من وزي٤مدًة، :اًم٤ًمئؾ

 .ه١مٓء طُمج٩م قمـ ٟمجٞم٥م أن ٟمحـ ومٜمريد اعم٠ًمخ٦م، هذه

 ؟شرُمْم٤من ىمٞم٤مم» رؾم٤مًم٦م رأجتؿ اًمٌمء، سمٕمض يمت٧ٌم أن٤م: اًمِمٞمخ

 إن ٟمِمٗمٞمٝمؿ أن ٟمريد يٕمٜمل ضمدًا، خمتٍم ضمدًا، خمتٍم هذا ًمٙمـ رأجتٝم٤م، أن٤م :اًم٤ًمئؾ

 .اهلل ؿم٤مء

 رد وهل أظمزم، ُمـ ٟمٕمرومٝم٤م ؿِمٜمِِْمٜم٦م هذه ٟم٘مقل، أن ي١مؾمٗمٜمل: أوٓ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 سمٛمـ ًمٚمجٝمؾ اًمّمحٞمح سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ رد هب٤م، سم٤مًمٕم٤مُمؾ سم٤مجلٝمؾ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 .سمف قمٛمؾ
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 هلؿ حيٗمظ أن ًمٚمٛمًٚمٛملم شمٕمٝمد وضمّؾ  قمزّ  اهلل إن سمٕمٞمد وُمـ ىمري٥م ُمـ ىمٚم٧م وهٜم٤م 

 طمدي٨م يمؾ ذم هلؿ حيٗمظ أن هلؿ يتٕمٝمد ول اًمّمحٞمح٦م، واًمًٜم٦َّم اًمٙمت٤مب سمحٗمظ ديٜمٝمؿ

 .اعمًٚمٛملم ُمـ سمف قَمِٛمَؾ  ُمـ

 رؾم٤مًمتف ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم اعمّٓمٚمٌل اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل اإلُم٤مم سمف ّسح ُم٤م وهذا 

 قمـ احلدي٨م صم٧ٌم وم٢مذا ،شٟمٗمًف ذم أصؾ احلدي٨م»: ىم٤مل ،شاًمرؾم٤مًم٦م» آؾمؿ هبذا اعمًّمة

 وٓ ٟمٗمًف، ذم أصؾ ٕنف سمف اًمٕمٛمؾ وضم٥م واوح٦م دًٓمتف ويم٤مٟم٧م ط اهلل رؾمقل

ٌَ٘مٜم٤م ُمـ ٟمجد طمتك سمف اًمٕمٛمؾ قمـ ٟمتقىمػ  . سمف اًمٕمٛمؾ إمم ؾَم

 ٓسمد ومٝمٜم٤م ُمٕمٜم٤مه ذم وضمف ُمـ أيمثر حيتٛمؾ يم٤من إذا احلدي٨م أن مت٤مُم٤مً  ُم٘متٜمع أن٤م ٟمٕمؿ

 جيٜمح هق اًمذي سم٤مًمٗمٝمؿ احلدي٨م شمٗمًػم إمم ؾمٌ٘مف ُمـ جيد أن أُمث٤مًمٜم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ ًمٓم٤مًم٥م

 احلدي٨م يم٤من إذا أُم٤م احلدي٨م، ومٝمؿ يًئ ل أنف ذم ُمًتٜمداً  ًمف ذًمؽ يٙمقن طمتك إًمٞمف

 قمـ يتقىمػ أن اًمٕمٚمؿ ًمٓم٤مًم٥م أو ًمٚمٛمًٚمؿ طم٤مضم٦م ٓ ومحٞمٜمئذ يم٤معمٌٜمك ضمٚمٞم٤م اعمٕمٜمك واوح

 .ٟمٗمًف ذم أصٌؾ  ٕنف سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ

 إٓ اقمتٙم٤مف ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق -ؾمٛمٕمف سمٕمْمٙمؿ وًمٕمؾ- هذا ومحديثٜم٤م

 ُمـ يمثػم قمٜمد واعمٕمروف اعمٕمروف، احلدي٨م وزان قمغم ومٝمقش ُم٤ًمضمد صمالصم٦م ذم

 أن وإُم٤م ودراي٦مً  رواي٦مً  جمٝمقًٓ  يٙمقن أن إُم٤م ُمٜمٝمؿ، آظمريـ قمٜمد واعمجٝمقل اعمًٚمٛملم،

 صمالصم٦م إمم إَّٓ  اًمرطم٤مل شُمَِمدُّ  ٓ: »طمدي٨م وهق أٓ رواي٦ًم، وُمٕمرووم٤مً  دراي٦مً  جمٝمقًٓ  يٙمقن

 ٓ»:طمقًمف اًمٙمالم صدد ذم ٟمحـ اًمذي ضم٤مء احلدي٨م هذا وزان قمغم ،شُم٤ًمضمد

 .وذيمره٤مش اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف

 اًمًٚمػ، ُمـ أطمد سمف يٕمٛمؾ ل ٕنف سمف اًمٕمٛمؾ جيقز ٓ احلدي٨م هذا سم٠من اًم٘مقل 

 اهلل رمحف اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ يمم هٜم٤م اًمٕمٚمؿ سم٤مجلٝمؾ، ًمٚمٕمٚمؿ شمٕمٓمٞمؾ ومٝمذا

 إًمخ.. .سم٤مًمتٛمقيف ًمٞمس اًمّمح٤مسم٦م، ىم٤مل رؾمقًمف، ىم٤مل اهلل، ىم٤مل اًمٕمٚمؿ

 ٟمٌٞمٜم٤م ىم٤مل ٟم٘مقل وإٟمم قمٜمدٟم٤م، ُمـ رأج٤م ٟم٘مقل ُم٤م ٟمحـ: وم٢مذا رؾمقًمف، ىم٤مل اهلل، ىم٤مل اًمٕمٚمؿ

 ؾمٛمٕمتؿ ُمـ سم٘مقل ؟اًمٕمٚمؿ هذا ُردّ  سممذا ،قمٚمؿ هذا ،شاًمثالصم٦م سم٤معم٤ًمضمد إٓ اقمتٙم٤مف ٓ: »ط

 هذا احلدي٨م، هبذا قمٛمؾ ُمـ ٟمٕمٚمؿ ٓ ضمٝمٌؾ، شٟمٕمٚمؿ ٓ: »ىمقهلؿ ،شٟمٕمٚمؿ ٓ: »إًمٞمٝمؿ اإلؿم٤مرة
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 هبذا قمٛمؾ ىمد اًمًٚمػ سمٕمض أن وهق آظمر، قمٚمؿ قمٜمدٟم٤م يٙمـ ول اجلٝمؾ، هذا هلؿ ؾُمٚمِّؿَ  ًمق

 صح٤ميب وقمغم- أنٙمر طمٞم٨م احلدي٨م، راوي وهق اًمٞممن سمـ طمذيٗم٦م وهق أٓ احلدي٨م،

 سمٕمض ذم يٕمتٙمٗمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وهق اًمت٤مسمٕملم ُمـ وأصح٤مسمف -ضمٚمٞمؾ

 ط اًمٜمٌل ُمـ ؾمٛمع سم٠منف اعمٕمتٙمٗملم ه١مٓء قمغم طمذيٗم٦م وم٤مطمت٩ّم  اًمٌٍمة، ذم أفمـ اعم٤ًمضمد،

 ش.اًمثالصم٦م سم٤معم٤ًمضمد إٓ اقمتٙم٤مف ٓ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا

 اًمًٚمػ سمٕمض أن أجْم٤م وأثٌتٜم٤م احلدي٨م، هبذا ط اًمٜمٌل قمـ اًمٕمٚمؿ أثٌتٜم٤م ىمد: وم٢مذاً  

 اعم٤ًمضمد همػم ذم آقمتٙم٤مف اًمٞمقم ٟمحـ ٟمٜمٙمر يمم مت٤مُم٤م وأنٙمر احلدي٨م، هبذا قمٛمؾ

 .اًمثالصم٦م

 قمقاىم٥م ُمـ يم٤من ًم٘مد احلدي٨م، هذا قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ أو اًمٙمالم ُمـ أنٜمتٝمل أن وىمٌؾ 

٦م سمدقم٦م فمٝمرت أن ُمًجد يمؾ ذم آقمتٙم٤مف سم٤مب ومتح  طمٞم٨م اًمٌالد: ُمـ يمثػم ذم قم٤مُمَّ

 ٟمقي٧م»: اعمًجد إمم ًمٚمداظمٚملم شمٕمٚمٞمم يمٌػم، سمخط اًمقرق ُمـ ىمٓمع قمغم ُيٙمت٥م

 سم٤مب ومتح ُمـ اًمٌدقم٦م؟ هذه ضم٤مءت أجـ ُمـ ،شومٞمف دُم٧م ُم٤م اعمًجد هذا ذم آقمتٙم٤مف

 .ُمًجد يمؾ ذم آقمتٙم٤مف

يٌٞملم ه١مٓء ٟمٔمر اًمٜمٔمر، أخٗم٧م أن ُأِريد صمؿ  وذم احلدي٨م، هذا ذم واًمِمٙم٤ميملم اًمرِّ

 يم٤من ؾمقاء ُمًجد يمؾ ذم ُمنموع اعمنموع آقمتٙم٤مف هؾ اًمًٚمػ، ُمـ سمف قمٛمؾ ُمـ

  دارًا؟ يم٤من أو ُمّمغمً  يم٤من أو ضم٤مُمع، همػم ُمًجدا يم٤من أو ضم٤مُمٕم٤م ُمًجدا

سمٜم٤م، ومٝمق اًم١ًمال هذا قمـ ضمقاهبؿ يم٤من ومم  إمم ومٞمٝم٤م ٟمًتٜمد طمٞمٓم٦م وقمٜمدٟم٤م ضمقا

 ومٞمٙمؿ وًمٕمؾ– اًمٙمثػمون ؾمٞم٘مقل -ُمثالً – ىم٤مئٚمٝمؿ ىم٤مل وم٢مذا ،شاقمتٙم٤مف ٓ» طمدي٨م

 اًمدًمٞمؾ؟ ُم٤م ًمف ؾمٜم٘مقل اًمٌٞم٧م، ذم آقمتٙم٤مف جيقز ٓ: ؾمٞم٘مقًمقن -احل٤مضيـ سمٕمض

 صمؿ إـمالىم٤ًم، ؽذًم ُمـ رء ٓ اًمدار؟ ذم آقمتٙم٤مف قمـ ط اًمرؾمقل ُمـ هنل أقمٜمدك

 أداب سمٕمض ظم٤مًمٗم٧م أنٜمل وًمق–.. ذم آقمتٙم٤مف ذم رأجؽ ُم٤م ومٜم٘مقل درضم٦مً  ٟمرشم٘مل

ٞمِْجْد؟ ذم آقمتٙم٤مف ذم شم٘مقل ُم٤م -سمٕمْمٝمؿ يذيمره٤م اًمتل ًَ  جيقز ٓ ي٘مقًمقن ٕهنؿ ُُم

ْٞمِجْد، إمم ُمًجد شمّمٖمػم ًَ  ُمًجد ذم آقمتٙم٤مف ذم ىمقًمؽ ُم٤م: أىمقل أن سمدل ًمٙمـ ُُم

ْٞمِجْد، ذم آقمتٙم٤مف ذم ىمقًمؽ ُم٤م: -ذًمؽ ذم هنل ٓ ٕنف-وم٠مىمؾ صٖمػم ًَ  ؾمٞم٘مقل ُُم
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 ًمٞمس اعمًجد إمم أِصؾ طمتك أرشم٘مل أزال ٓ وهٙمذا جيقز، ٓ: يمٚمف ٓ، سمٕمْمٝمؿ

ْٞمِجْد، ًَ  ذم آقمتٙم٤مف جيقز هؾ اجلٛمٕم٦م، ومٞمف شمّمغم أي ضم٤مُمٕم٤ًم، ُمًجداً  ًمٞمس وًمٙمـ اعمُ

 ،شسمره٤مٟمٙمؿ ه٤مشمقا »: ىمٚمٜم٤م جيقز، ىم٤مل وم٢من اجلٛمٕم٦م، ومٞمف شمّمغم ٓ اًمذي اعمًجد هذا ُمثؾ

 هذا إَّٓ  ٟمٗمٞم٤م ٟمجد ٓ أن إمم وهٙمذا. شُمًتٜمديمؿ ه٤مشمقا »: ىمٚمٜم٤م جيقز، ٓ ىم٤مل وإن

سم٤مً  قمٜمدي ُم٤م هذا ش.اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: احلدي٨م  هذا قمـ أجْم٤م ضمقا

 .اًم١ًمال

 .اهلل ؿم٤مء إن أؾمٛمٕمف يمالم، ٕطمد يم٤من وم٢مذا

 إئٛم٦م سمٍم حت٧م ُمقضمقدًا، يم٤من احلدي٨م هذا إن: أجْم٤مً  ي٘مقًمقن :اًم٤ًمئؾ

 إئٛم٦م ُمـ اعمذاه٥م ُمـ ؾمقاء ُمٜمٝمؿ، واطمد قمغم ُي١مصمر ٓ ذًمؽ وُمع اعمجتٝمديـ،

 ُيْْمِٕمػ مم٤م وهذا احلدي٨م، هذا سمٛم٘مت٣م أومتك أنف همػمهؿ ُمـ أو اعمٕمرووملم اعمتٌققملم

 .دًٓمتف

 يمؾ قمغم ضمرح، هذا اؾمٜم٤مده، يْمٕمػ مم٤م دًٓمتف، يْمٕمػ مم٤م ًمٞمس هذا ٓ،: اًمِمٞمخ

 ًمٙمـ ُم٤مشمقا  هؿ وإُمقات، إطمٞم٤مء ُمـ اعمِم٤ميخ سمٕمض ُمـ شمٕمٚمٛمٜم٤م يمم أىمقل أن٤م طم٤مل

 شاٟم٘مش صمؿّ  اًمٕمرش أث٧ٌم»: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم ٟم٘مقل أن ُمٜمٝمؿ شمٕمٚمٛمٜم٤م آصم٤مرهؿ، ظَمّٚمٗمقا 

 صمؿ اعمجتٝمديـ إئٛم٦م سمٍم حت٧م يم٤من احلدي٨م هذا أن قمغم دًمٞمٚمٙمؿ ُم٤م: هلؿ ٟم٘مقل أقمٜمل

 .دقمقى جمرد هذه سمف، يٕمٛمٚمقا  ل

 ٤مءـــــــــأدقمٞم ٤مـــــــــــ٤مؤـهــــــــأبٜم ٤مٍت ــــــــسمّٞمٜم              قمٚمٞمٝم٤م شم٘مٞمٛمقا  ل ُم٤م واًمدقم٤موي

 احلدي٨م ضم٤مءه إذا اعمًٚمٛملم أئٛم٦م ُمـ إُم٤مم ذم اعمٗمروض هق ُم٤م: صم٤مًمث٤م سمؾ: صم٤مٟمٞم٤م 

 ،طاًمٜمٌل قمـ هٙمذا ضم٤مءه اًمدًٓم٦م، يحس اًمًٜمد صحٞمح سحي٤م، صحٞمح٤مً 

 ًمف واخلْمقع إًمٞمف اعم٤ٌمدرة أم سمف اًمٕمٛمؾ قمـ اإلقمراض هق ومٞمف آخٛمٗمروض

 طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  َٓ  َوَرسمَِّؽ  وَماَل ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل يمم وآؾمتًالم،

ُٛمقكَ  ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا َٓ  صُمؿَّ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞمَم  حُيَٙمِّ ًِ ٚمُِّٛمقا  َْمٞم٧َْم ىمَ  مِم٤َّم طَمَرضًم٤م َأنُْٗم ًَ ٚمِٞمًم  َوُي ًْ  ﴾شَم

 .[24:اًمٜم٤ًمء]

 ضم٤مءهؿ إذا أهنؿ فمٜمٜم٤م، طمًـ قمٜمد أهنؿ هق اًم١ًمال هذا ُمثؾ قمـ اجلقاب أن ؿمؽ ٓ 



 179 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب آقمتٙم٤مف

 هؿ ومٙمٞمػ سمف، يٕمٛمٚمقا  وأن ًمف، خيْمٕمقا  أن سحي٤م صحٞمح٤مً  ط اهلل رؾمقل قمـ احلدي٨م

 هذا سمف، يٕمٛمٚمقا  ل صمؿ إئٛم٦م سمٍم حت٧م يم٤من احلدي٨م هذا سم٠من ويزقمٛمقن إُمر يٕمٙمًقن

 يمذا، شم٘مقل أن٧م: ًمف ىم٤مل رضمؾ قمغم اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم أنٙمر ًم٘مد: آظمر ورء رء،

 سمخالف ي٘مقًمقن اًمزُم٤من ذاك ذم اعمٕمرووملم اًمٕمٚممء ُمـ وومالن احلدي٨م، ذم ضم٤مء ُم٤م طم٥ًم

 ُمـ ظمرضم٧م ىمد أتراين»: ًمف ي٘مقل ضمدًا، ؿمديدة اؾمتٜمٙم٤مر سمّمٞمٖم٦م ُمًتٜمٙمراً  ًمف ي٘مقل ىمقًمؽ،

 ومالن ًم٘مقل ط اًمٜمٌل سم٘مقل اًمٕمٛمؾ أدع طمتك وؾمٓمف ُمـ اًمزٟم٤مر أؿُمدُّ  أتراين!! اًمٙمٜمٞم٦ًم

 قمٚمٞمف وختٗمك إٓ ُمًٚمؿ ُمـ ُم٤م»: أجْم٤مً  اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىمقل ورء، رء هذا ش!!وومالن

 ،ط اهلل رؾمقل وىمقل ىمقل، ُمـ أوىمٚم٧م أصؾ، ُمـ أّصٚم٧م ومٛمٝمم ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦ّم ُمـ ؾمٜم٦ّم

 ُمقىمػ هق هذا شاحل٤مئط قمرض سم٘مقزم وم٤مضسمقا »: ىم٤مل أو ،شىمقزم ودقمقا  ط سم٘مقًمف ومخذوا

 سمف، ي٠مظمذوا ل ذًمؽ وُمع اًمٕمٚممء، سمٍم حت٧م يم٤من احلدي٨م هذا سم٠من ي٘مقًمقن واًمذيـ. اًمٕمٚممء

 يٜم٘مذوا أن يريدون ًمٕمٚمٝمؿ أدرى، ُم٤م يِمٕمرون ٓ أو يِمٕمرون وهؿ ديٜمٝمؿ ذم يتٝمٛمقهنؿ إٟمم

 ُمـ سمزقمٛمٝمؿ ذُمتٝمؿ شمؼمأ  طمتك اعمخ٤مًمٗم٦م ذم إئٛم٦م يرُمقا  أن ـمريؼ ذم اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ أنٗمًٝمؿ

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م هبذا اًمٕمٛمؾ

 أو إُم٤مم سمٍم حت٧م يم٤من آظمر طمدي٨م أي أو احلدي٨م هذا أن ه٥م: اًمٙمالم ظمالص٦م

 قمٚمؿ ىمد يم٤من سم٠منف ُي٘مٓمع اًمذي احلدي٨م هذا سمٚمٖمف عمـ جيقز هؾ اعمًٚمٛملم، أئٛم٦م ُمـ أئٛم٦م

 صم٧ٌم عمـ أومٞمجقز سمف، يٕمٛمؾ ل ًمف ٓضمتٝم٤مد ًمف، ًمرأي وًمٙمٜمف اعمًٚمٛملم قمٚممء سمٕمض سمف

 ي٠مظمذوا ل اًمٕمٚممء ُمـ وومالٟم٤مً  ومالٟم٤مً  ٕن احلدي٨م يدع أن سمف اًمٕمٛمؾ وضمقب وصم٧ٌم قمٜمده

 احلدي٨م؟ هبذا

 اشمٗم٘مقا  وىمد ُمٜمٝم٤م، واًمتل إرسمٕم٦م، إئٛم٦م يمٚممت ُمـ ُمٕمروف أجْم٤م اجلقاب

 .شُمذهٌل ومٝمق احلدي٨م صح إذا»: قمٚمٞمٝم٤م

 شم٤ٌمرك اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ رؾم٤مًم٦م ُمـ شمٗمّمٞمٚمٞم٦م سمّمقرة وُمٕمٚمقم 

راً  ـمٌٕم٧م اًمتل وهل وشمٕم٤ممم، را ُمرا  ،شإقمالم إئٛم٦م قمـ اعمالم رومع»: سمٕمٜمقان وشمٙمرا

 يمؾ جيد همػمهؿ قمـ ومْمال إرسمٕم٦م إئٛم٦م أىمقال ذم واًم٤ٌمطم٨م اًمًٜم٦َّم، ذم اًم٤ٌمطم٨م وم٢من

 ٟمْمٕمٝم٤م ًمٙمل آٟمٗم٤مً  ٟم٘مٚمٝم٤م اًمتل اًمٕم٤ٌمرة وٟمًتٕمػم ُم٤م، سمحدي٨م اًمٕمٛمؾ شمرك ىمد ُمٜمٝمؿ واطمد



 181 يمت٤مب آقمتٙم٤مف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يٕمٛمٚمقا  ل ذًمؽ وُمع سمٍمهؿ حت٧م يم٤مٟم٧م إطم٤مدي٨م سمٕمض أن ٟمٕمٚمؿ ُمقوٕمٝم٤م، ذم

 ٟمحـ ومٝمؾ يٕم٤مروٝم٤م، ُم٤م إًمٞمٜم٤م يّمؾ أن دون إًمٞمٜم٤م وصٚم٧م ىمد ًمٙمٜمٝم٤م إطم٤مدي٨م، سمتٚمؽ

 ومٕماّل؟ سمٍمهؿ حت٧م يم٤مٟم٧م وىمد هب٤م، اًمٕمٛمؾ شمريمقا  ٕهنؿ هب٤م اًمٕمٛمؾ ٟمدع

 افثلثة ادساجد ؽر يف آظتؽاف

 .وؿمٙمراً  اًمثالصم٦م؟ اعم٤ًمضمد همػم ذم آقمتٙم٤مف جيقز هؾ :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :مداخؾة

 ضم٤مء قمٛمـ ومْمالً  اًمّمح٤مسم٦م سملم ىمديؿ ظمالف ومٞمٝم٤م -ؿمؽ سمال- ُم٠ًمخ٦م هذه: اًمِمٞمخ

 وهل ذيْمُره٤م، اًم٤ًمسمؼ ًممي٦م إظمْم٤مقمٝم٤م جي٥م يمٖمػمه٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم وإُمر سمٕمدهؿ،

ُٛمقكَ  طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسمَِّؽ  وَمال﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف  ٓ صُمؿَّ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞمَم  حُيَٙمِّ

ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا ًِ ٚمُِّٛمقا  ىَمَْمٞم٧َْم  مِم٤َّم طَمَرضًم٤م َأنُٗم ًَ ٚمِٞمًم  َوُي ًْ  .[24:اًمٜم٤ًمء] ﴾شَم

 قمغم هذا «ُم٤ًمضمد صمالصم٦م ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ صح ًم٘مد

 صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد ٓ»: اعمٕمروف اجلمهػم قمٜمد اعمٕمروف احلدي٨م ُمٞمزان

 يمذًمؽ «إىمَم واعمًجد اًمٜمٌقي، واعمًجد احلرام، اعمًجد: وذيمره٤م. ُم٤ًمضمد

 واعمًجد اًمٜمٌقي، واعمًجد احلرام، اعمًجد: ُم٤ًمضمد صمالصم٦م ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: ىم٤مل

 أصح٤مب يتٕمٌده٤م ل قم٤ٌمدة يمؾ: ىم٤مل أنف آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرشمف اًمذي أومتك وهبذا« إىمَم

 .شمٜمًقا  وٓ اطمٗمٔمقا . اًمٞممن سمـ طمذيٗم٦م هق؟ ُمـ. شمتٕمٌدوه٤م ومال ط اهلل رؾمقل

 اًمذي هذا ط اهلل رؾمقل طمدي٨م سمف ضم٤مء سمم أومتك اًمذي هق اًمٞممن سمـ طمذيٗم٦م

 اًمٜمٌقي واعمًجد احلرام اعمًجد: ُم٤ًمضمد صمالصم٦م ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: أظمػماً  ذيمرشمف

 .«إىمَم واعمًجد

 ُم٤م ُم٤ًمضمد، صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل ؿَمدّ  قمـ اًمٜمٝمل يمحٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م طمٙمٛم٦م هذا وذم 

  احلديثلم؟ ُمـ يُمؾ   ذم احلٙمٛم٦م هل

 ومْمٞمٚم٦م هل٤م اًمتل اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد هذه سمٕمد إرض وضمف قمغم ُمًجد يقضمد ٓ

 ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمذًمؽ إـمالىم٤ًم، راسمع ُمًجد ٓ إًمٞمٝم٤م اًمًٗمر وينمع ظم٤مص٦م



 183 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ب آقمتٙم٤مفيمت٤م

  ذًمؽ؟ ُمـ احلٙمٛم٦م ُم٤م« اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد هذه ذم إٓ اقمتٙم٤مف

 ٕن إًمٞمٝم٤م: أىمداُمٝمؿ شمٙمثر وأن اًمثالصم٦م، اعم٤ًمضمد هبذه هيتٛمقا  أن اعمًٚمٛملم شمقضمٞمف

 . صم٤مٟمٞم٤مً  واىمتّم٤مدي٦م واضمتمقمٞم٦م أوًٓ، ديٜمٞم٦م َُمَّم٤مًمح شم٤ٌمدل ذًمؽ ذم

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ذع يتٕمدى أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ومال اهلل طمٙمؿ هذا

 ( 11 :63 :54/ 733/واًمٜمقر اهلدى)

 ادساجد يف بآظتؽاف اجلؿعة فقؾة ختصقص حؽؿ

 اجلمقم٦م هذه أن طمٞم٨م سم٤معم٤ًمضمد، اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م آقمتٙم٤مف جيقز هؾ :مداخؾة

 ذًمؽ؟ شمقوٞمح ومْمٞمٚمتٙمؿ ُمـ يرضمك قمٚمؿ، ًمٞمٚم٦م: أي ذيمر، ًمٞمٚم٦م: شمًٛمٞمٝم٤م

 يٕمٜمل مج٤مقم٦م هٜم٤مك أن أقمرف ٓ أن٤م أن، سمف ومقضمئ٧م رء واهلل هذا: اًمِمٞمخ

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل إي٤مه، ؾم٠ُمؾْمِٛمُٕمٙمؿ اًمذي احلدي٨م هذا عمخ٤مًمٗم٦م يتّمدرون

 ..«سمّمٞم٤مم هن٤مره٤م وٓ سم٘مٞم٤مم اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م ختتّمقا  ٓ»

 ومال اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م أُم٤م ًمٞمٚم٦م، يمؾ يّمكم أن قم٤مدشمف ُمـ يم٤من إذا ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ: أي 

 ًمٞمٚم٦م ضم٤مءت وم٢مذا إؾمٌقع، ًمٞم٤مزم ُمـ ًمٞمٚم٦م يّمكم ٓ يم٤من إذا سم٤مًمؽ ومم حيٞمٞمٝم٤م، ٓ يّمٚمٞمٝم٤م

 أٓ ُم٤ًمُمٕمٙمؿ، قمغم وأبداً  دائمً  ٟمٙمرره٤م اًمتل أي٦م قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ ُم٤م هذا أطمٞم٤مه٤م؟ اجلٛمٕم٦م

ـْ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف وهل ؾُمقَل  ُيَِم٤مىمِِؼ  َوَُم ـْ  اًمرَّ َ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ  اهْلَُدى ًَمفُ  شَمٌلَمَّ

فِ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  : ًمٖم٦م اعمِم٤مىم٘م٦م ،[334:اًمٜم٤ًمء] ﴾َُمِّمػًما  َوؾَم٤مَءْت  ضَمَٝمٜمَّؿَ  َوُٟمّْمٚمِفِ  شَمَقممَّ  َُم٤م ُٟمَقًمِّ

 ًمٞمٚم٦م ختتّمقا  ٓ»: هلؿ وي٘مقل اعمًٚمٛملم يٜمّمح اهلل ومرؾمقل واعمٕم٤مرو٦م، اعمٕم٤ميم٦ًم هل

 يم٤من ُمٝمم.. ًمٞمخ٤مًمػ ي٠ميت أن ًمٚمٛمًٚمؿ: إذاً  جيقز ومال ،«سمّمٞم٤مم هن٤مره٤م وٓ سم٘مٞم٤مم اجلٛمٕم٦م

 ىمٞم٤مم ينمع ومال همػمه، ذم أو احلٙمؿ هذا ُمثؾ ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٞمخ٤مًمػ قمذر ًمف

 .يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر هذا ذم وًمٕمؾ اًمٍميح، اًمٜمٝمل هلذا اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م

 (  11 :61 :13/ 734/واًمٜمقر اهلدى)



 186 يمت٤مب آقمتٙم٤مف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يؽقن ادساجد أي ويف آظتؽاف ؾائدة

 اًمرضمؾ ومٛمٙم٨م] رُمْم٤من ُمـ إواظمر اًمٕمنم دظمٚم٧م إذا :اًم٤ًمئؾ ٘مقلي: ُمداظمٚم٦م

 ؟[اعمًجد ذم

 قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ط اًمٜمٌل قمـ صح اًمذي آقمتٙم٤مف هق هذا ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 اًمٕمنم دظمؾ إذا ط اهلل رؾمقل يم٤من»: قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل رض ىمقهل٤م ذًمؽ وُمـ وهمػمه٤م،

 اًمتل إزُم٤من ُمـ هق اًمٕمنم ومٝمذاش ًمٞمٚمف وأطمٞم٤م أهٚمف وأج٘مظ اعمئزر ؿمد رُمْم٤من ُمـ إظمػم

 ىمد يٙمقن ىمد مم٤م ٟمٗمًف ًمتّمٗمٞم٦م اعمًجد ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمع خيٚمق أن ًمٚمٛمًٚمؿ ومٞمٝم٤م ينمع

 .ؾمٜمتف أج٤مم سم٘مٞم٦م ذم وًمألـمٗم٤مل وًمألزواج ًمٚمٜم٤مس خم٤مًمٓمتف سم٥ًٌم قمٚمٞمٝم٤م ران

 أن: اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع وم٤مًمذيمرى اًمٜمّمٞمح٦م واًمديـ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه زم سمد ٓ ًمٙمـ

 اعمًجد هذا ذم اظمتٚمٗمقا  صمؿ ُمًجد يمؾ ذم جيقز آقمتٙم٤مف أن اًمٜم٤مس قمٜمد اعمِمٝمقر

 وم٘مط، اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات اعمًجد وًمٞمس ضم٤مُمٕم٤مً  ُمًجداً  يٙمقن أن يٜمٌٖمل: ىم٤مئؾ ومٛمـ

 مج٤مقم٦م ُمًجد ذم اقمتٙمػ إذا إٓ.. ؿمٞمئلم أطمد إمم اعمٕمتٙمػ يْمٓمر ٓ ًمٙمل ومذًمؽ

 :ؿمٞمئلم أطمد إمم يْمٓمر احل٤مًم٦م هذه ذم ومٝمق مجٕم٦م ُمًجد ذم وًمٞمس

 ٓ اًمذي اعمًجد ذاك ذم ُمٕمتٙمػ ٕنف اجلٛمٕم٦م: صالة.. اًمّمالة يدع أن: أطمدمه٤م

 ذم ىمديمً  ىمٞمؾ يمم أُمره يٙمقن ٕنف وم٤ًمده: فم٤مهر ؿمؽ سمال وهذا اجلٛمٕم٦م، صالة ومٞمف شم٘م٤مم

ً، وهيدم ىمٍماً  يٌٜمل يم٤مًمذي ُمثٚمف هذا ُمثؾ  ؾمٜم٦م وهق آقمتٙم٤مف قمغم حي٤مومظ ومٝمق ُمٍما

 ذم اقمتٙم٤مومف يٙمقن أن اؿمؽمـمقا  ومٚمذًمؽ اجلٛمٕم٦م صالة وهل اًمٗمريْم٦م يْمٞمع ًمٙمـ

 هذا ُمـ خيرج أن سم٢مُمٙم٤مٟمف مج٤مقم٦م ُمًجد ذم اقمتٙمػ اًمذي يم٤من وإن مجٕم٦م، ُمًجد

 ذم ضم٤مء ىمد ٕنف آقمتٙم٤مف: سمٛمٕمٜمك إظمالل هذا ذم ًمٙمـ اجلٛمٕم٦م ًمّمالة اعمًجد

 اإلٟم٤ًمن، حل٤مضم٦م إٓ اقمتٙم٤مومف ُمـ خيرج ٓ يم٤من ط اًمٜمٌل أن وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري صحٞمح

 مجٕم٦م ُمًجد وًمٞمس مج٤مقم٦م ُمًجد ذم اقمتٙمػ اًمذي اإلٟم٤ًمن وهذا اًميورة،: يٕمٜمل

 ؿمٙمكم وًمق إظمالل ومٞمف ًمٙمـ ًمٚمجٛمٕم٦م ُمًجد ذم اجلٛمٕم٦م ويّمكم خيرج أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف

 .اعمٙم٤من ذًمؽ ذم ًمالقمتٙم٤مف



 181 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب آقمتٙم٤مف

 يْمٓمر ٓ ًمٙمل مجٕم٦م ُمًجد ذم اقمتٙم٤مومف يٙمقن أن اؿمؽمـمقا  اًمٕمٚممء وم٠ميمثر ًمذًمؽ

 .مجٕم٦م ُمًجد وًمٞمس مج٤مقم٦م ُمًجد ذم يم٤من إذا ومٞمم اقمتٙم٤مومف ي٘مٓمع أن

 ط اًمٜمٌل أن هق: آٟمٗم٤مً  ذيمره ؾمٌؼ ح٤م قمٚمٞمف أنٌف أن أريد أن٤م اًمذي اًمٌمء وًمٙمـ

 واعمًجد احلرام، واعمًجد هذا، ُمًجدي اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: ىم٤مل

 ًمف يٌؼ ل آٟمٗم٤مً  أؾمٚمٗمتف اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ سمذًمؽ[ ي٘مقل] وم٤مًمذي ذًمؽ ومٕمغمش إىمَم

 وهذا اًمثالصم٦م، اعم٤ًمضمد هذه ذم إٓ آقمتٙم٤مف ذقمٞم٦م ٟمٗمك ط اًمٜمٌل ٕن :[ ُمٕمٜمك]

 قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ اًمّمحٞمحلم ذم واعمخرج اعمٕمروف احلدي٨م مت٤مُم٤مً  يِمٌف احلدي٨م

 قمٚمٞمف ىمقًمف يمذًمؽ ذيمره، صمؿش ُم٤ًمضمد صمالصم٦م إمم إٓ اًمرطم٤مل شمِمد ٓ»: واًمًالم اًمّمالة

 أٓ احلدي٨م هذا ذم احلٙمٛم٦م وُمـش اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: اًمًالم

 سم٥ًٌم أو.. آقمتٙم٤مف ذم اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد إمم اًمرطم٤مل ؿمد قمـ اًمٜم٤مس يت٘م٤مقمس

 إىمدام شمٙمثر اًمتنميٕمٞم٦م احلٙمٛم٦م هذه.. سمالدهؿ ذم شمٙمقن اًمتل اعم٤ًمضمد ذم آقمتٙم٤مف

 اًمتذيمػم أطم٧ٌٌم اًمذي ومٝمذا اعم٘مدس، وسمٞم٧م واعمديٜم٦م ُمٙم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمؼمى اعمدن إمم

 يم٤من وُمـش اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذم سمف

 ؿمؽ وٓ اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد هذه ُمـ ُمًجد إمم اًمرطمؾ يِمد أن ومٕمٚمٞمف آقمتٙم٤مف ٟم٤موي٤مً 

 ًمٚمٛمًٚمٛملم يٞمن أن وٟمرضمق... ُمٞمن هلل واحلٛمد واعمديٜم٦م ُمٙم٦م إمم اًمًٗمر إمم اًمًٗمر أن

 ُمٜمف أتقا  طمٞم٨م إمم وإقم٤مدهتؿ اًمٞمٝمقد سمٓمرد وذًمؽ إىمَم اعمًجد ذم يٕمتٙمٗمقا  أن أجْم٤مً 

 .اًمٌالد ُمـ

 احلدي٨م؟ هذا أجـ: ُمداظمٚم٦م

 هؾ ُمٓمٌققم٦م، وهل رُمْم٤من، صٞم٤مم: رؾم٤مًمتل ذم ظمرضمتف ىمد احلدي٨م هذا: اًمِمٞمخ

.. ذم ومٝمق اعمّمدر حييين ٓ وأن قمٚمٛمٞم٤ًم، خترجي٤مً  خمرج هٜم٤مك ومتجد قمٚمٞمٝم٤م؟ وىمٗم٧م

 ُمـ.. خمٓمقـم٦م وأظمرى اعمٓمٌققم٦م اًمٙمت٥م سمٕمض ذم ُمقضمقد ومٝمق ذايمريت شمراضمع أن

 اًمِمٞمقخ ُمٕمجؿ اعمٕمجؿ اعمخٓمقـم٤مت ُمـ.. اًمٙمؼمى اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ اعمٓمٌققم٤مت

 .هٜم٤مك اًمرؾم٤مًم٦م ذم ُمذيمقرة إظمرى اعمّم٤مدر ُمـ وأجْم٤مً  ًمإلؾممقمٞمكم،

 (11:37:47/ب31: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



 185 يمت٤مب آقمتٙم٤مف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 افصقام؟ ؾقف يشسط هؾ فلظتؽاف بافـسبة

 اًمّمٞم٤مم؟ ومٞمف يِمؽمط هؾ ًمالقمتٙم٤مف سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 .اًمّمٞم٤مم اًمًٜم٦م ُمـ: قم٤مئِم٦م ًم٘مقل اًمقاضم٥م هق هذا: اًمِمٞمخ

 (11:14:35/ب16: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 الشكاة تارك





 189 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف شم٤مرك اًمزيم٤مة

 افسك دجرد افزـاة تارك ـػر ظدم

 ذه٥ٍم، ص٤مطم٥م ُمـ ُم٤م»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل رض هريرة أبك قمـ

 ٟم٤مر، ُمـ صٗم٤مئح ًمف صٗمح٧م اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يم٤من إذا إٓ طم٘مٝم٤م ُمٜمٝم٤م ُي١مدي ٓ ومْم٦مٍ  وٓ

 ذم» ًمف ُأقمٞمدت سمردت يمٚمم ،وفمٝمره وضمٌٞمٜمف ضمٜمٌف هب٤م ومٞمٙمقى ٝمٜمؿضم ٤مرٟم ذم قمٚمٞمٝم٤م وم٠ُممحل

 اجلٜم٦م، إمم إُم٤م ؾمٌٞمٚمف، ومػمى اًمٕم٤ٌمد، سملم ُي٘م٣م طمتك شؾمٜم٦مٍ  أخػ َخًلم ُم٘مداره يم٤من يقمٍ 

 ش.صحٞمح». شاًمٜم٤مر إمم وإُم٤م

 اًمذي اًمزيم٤مة شم٤مرك أن ط اهلل رؾمقل ُمـ سيح ٟمص هذا: ىمٚم٧م: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 اجلٜم٦م، إمم ؾمٌٞمٚمف ومػمى»: ًم٘مقًمف اًمٜم٤مر ذم خمٚمد سمٙم٤مومر ًمٞمس أنف اًمٓمقيٚم٦م اعمدة شمٚمؽ يٕمذب

 اًمت٤مرك يٙمٗمرون اًمذيـ وهمػمهؿ اًمديم٤مشمرة سمٕمض قمغم ىمقي رد ومٗمٞمفش اًمٜم٤مر إمم وإُم٤م

 .اًمٙمالم يمٕمٚممء اًمٜمّمقص ويت٠موًمقن اًمرواي٤مت، ُمـ سم٤معمتِم٤مسمف ويتِمٌثقن اًمؽمك، عمجرد

 (3/118واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)

 ؟ػرـُ  افزـاة ترك هؾ

 يٙمٗمر؟ هؾ قمٛمداً  اًمزيم٤مة شمرك: مداخؾة

 هذه ُمـ ريمـ وم٠ميُّ  اًمّمٞم٤مم، وشمرك احل٩م ويمؽمك اًمّمالة يمؽمك اًمزيم٤مة شمرك: اًمِمٞمخ

 قمـ ُمرشمد يم٤مومر ومٝمق ًمنمقمٞمتٝم٤م ضم٤مطمداً  هل٤م ُُمٜمٙمراً  اعمًٚمؿ شمريمٝم٤م إذا إرسمٕم٦م إريم٤من

سمف ؿم٤مء إن اهلل إمم وَأُمُره وم٤مؾمؼ، هق إٟمم يم٤مومراً، ومٚمٞمس يمًاًل، شمريمٝم٤م إذا أُم٤م ديٜمف،  قَمذَّ

 .قمٜمف قمٗمك ؿم٤مء وإن

 ( 11 :36: 68/ 315/  واًمٜمقر اهلدى)



 191 شم٤مرك اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 مؾؽ مـ ادرأة تدؾعفا أن جيقز هؾ افزـاة دؾع افرجؾ رؾض إذا

 ظؾؿف؟ دون افبقت

 قمٚمٛمف؟ دون اًمٌٞم٧م ُمٚمؽ ُمـ اعمرأة شمدومٕمٝم٤م أن ضم٤مز اًمزيم٤مة دومع رومض إذا :ُمداظمٚم٦م

 [99:يقٟمس] ﴾ُُم١ْمُِمٜملِمَ  َيُٙمقُٟمقا  طَمتَّك اًمٜم٤َّمَس  شُمْٙمِرهُ  َأوَم٠َمن٧َْم ﴿ :اًمِمٞمخ

 ( 11 :55: 61/   295/  واًمٜمقر اهلدى) 



 الٍكديَ سكاة





 191 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمٜم٘مديـ

 فؾزـاة ادقجب افػضة كصاب

 . ؿمٞمخ ي٤م اًمٗمْم٦م :مداخؾة

  ٟمٕمؿ؟: اًمِمٞمخ

  اًمٜمّم٤مب؟ يٙمقن ومٙمٞمػ اًمٗمْم٦م،: ُمداظمٚم٦م

ل اًمٞمقم، هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ اًمٗمْم٦م: اًمِمٞمخ  . اًمذه٥م يٕم٤مدل ُم٤م قمغم شُمـَحقَّ

 (  11 :67 :35/ 665/واًمٜمقر اهلدى) 

 افـصاب إلـامل افـؼديـ ضؿ حؽؿ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال]

 وُمـ ٟمّم٤مب ُمـ أىمؾ اًمذه٥م ُمـ ُمٚمؽ ُمـ»: اًمٜم٘مديـ وؿ قمٜمقان حت٧م ىمقًمف

 يْمؿ ٓ ضمٜم٤ًمن ٕهنم ٟمّم٤مسم٤م ُمٜمٝمم ًمٞمٙمٛمؾ أظمر إمم أطمدمه٤م يْمؿ ٓ يمذًمؽ اًمٗمْم٦م

 .ش...واًمٖمٜمؿ اًمٌ٘مر ذم يم٤محل٤مل اًمث٤مين إمم أطمدمه٤م

 رد أن سمٕمد - طمزم اسمـ ىم٤مل اًم٘مٞم٤مس ُمـ ظمػم سم٤محلدي٨م هلذا وآطمتج٤مج: ىمٚم٧م

 :81/  2 سم٤مًمٜمٔمر رأهيؿ وأبٓمؾ سم٤مًمْمؿ اًم٘م٤مئٚملم قمغم

 ًمٞمس»: ط اهلل رؾمقل ىمقل هق اًمزيم٤مة ذم سمٞمٜمٝمم اجلٛمع حيؾ ٓ أنف ذم وطمجتٜم٤م»

 ىمد واًمٗمْم٦م اًمذه٥م سملم مجع ُمـ ومٙم٤من شصدىم٦م اًمقرق ُمـ أواق َخس دون ومٞمم

 ط ط اهلل رؾمقل ُٕمر جمرد ظمالف وهذا أواق َخس ُمـ أىمؾ ذم اًمزيم٤مة أوضم٥م

 .سمف شمٕم٤ممم اهلل ي٠مذن ل وذع

 يقضمٌقهن٤م صمؿ ديٜم٤مرا قمنميـ ُمـ أىمؾ ذم اًمزيم٤مة إؾم٘م٤مط ذم اخلؼم يّمححقن وهؿ

   .ش!ضمدا قمٔمٞمؿ وهذا أىمؾ ذم

 ش[121»ص اعمٜم٦م مت٤مم]



 195 زيم٤مة اًمٜم٘مديـ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ادستػاد ادال زـاة

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 أو اًمتج٤مرة قمروض ُمـ قمٜمده يم٤من ومٛمـ»: اعمًتٗم٤مد اح٤مل: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف 

ًمد اًمٕمروض ومرسمح٧م ٟمّم٤مسم٤م يٌٚمغ ُم٤م احلٞمقان  إظمراج وضم٥م احلقل أثٜم٤مء احلٞمقان وشمقا

 .شومٞمف ظمالف ٓ وهذا واعمًتٗم٤مد إصؾ: اجلٛمٞمع قمـ اًمزيم٤مة

 :وم٘م٤مل طمزم اسمـ ومٞمف ظم٤مًمػ وم٘مد وإٓ إرسمٕم٦م اعمذاه٥م سملم يٕمٜمل ًمٕمٚمف: ىمٚم٧م

 قمٚمٞمف اظمتٚمٓم٧م وإن ضمٜمًٝم٤م ُمـ قمٜمده ُم٤م حلقل ٓ حلقهل٤م شمزيمك وم٢مٟمم وم٤مئدة يمؾ»

 .شإطمقال

 إمم أىمرب اعمذه٥م وهذا 82 - 81/  2 شاعمحغم» ذم هذا يمالُمف شمٗمّمٞمؾ اٟمٔمر

 ذم طمرضم٤م ومٞمف أن ًمقٓ شاحلقل قمٚمٞمف حيقل طمتك زيم٤مة اح٤مل ذم ًمٞمس»: ط ىمقًمف فم٤مهر

 وراضمع ويزيمك سم٤مٕصؾ يٚمحؼ أن احل٤مًم٦م هذه ُمثؾ ذم وم٤مٕىمرب إطمقال سمٕمض

   .قمٌٞمد ٕيب شإُمقال»

 ش[178» ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 تؽؿقؾ يف جفاكتا إػ وافسائؿة افػضة إػ افذهب يضؿ هؾ

 افزـاة؟ فدؾع افـصاب

 ذم ،- شمٜمتجف ُم٤م - ضمٝم٤مٟمت٤م إمم واًم٤ًمئٛم٦م اًمٗمْم٦م، إمم اًمذه٥م يْمؿ هؾ :افسمال

 اًمزيم٤مة؟ ًمدومع اًمٜمّم٤مب شمٙمٛمٞمؾ

 رء يمؾ ذه٥م، وذم ،ومْم٦م قمٜمدٟم٤م يم٤من إذا واًمذه٥م، ًمٚمٗمْم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم: اًمِمٞمخ

ق وٓ ُمتٗمرق، سملم جيٛمع ٓ سمٞمٜمٝمم، ُيـْجَٛمع ومال ُمٕمٚمقم، هق يمم ٟمّم٤مسمف ًمف حل٤مًمف  سملم ُيَٗمرَّ

 سمٓمٌٞمٕم٦م زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م إصؾ ذم هل اًم٤ًمئٛم٦م أُم٤م اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم هق يمم جمتٛمع
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 .هب٤م ُمٚمحؼ وٟمت٤مضمٝم٤م احل٤مل،

 قمنمة ذم صمؿ زيم٤مة، ومٞمٝم٤م ًمٞمس ؿم٤مة صمالصملم قمٜمده إذا: -ُمثالً - صقرة ذم :اًم٤ًمئؾ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس احلقل مت٤مم ُمـ ٓسمد ٕنف أؿمٝمر

 .يمذًمؽ وهق: اًمِمٞمخ

 .اًم٤ًمئٛم٦م هذه ٟمتج٧م أؿمٝمر أرسمٕم٦م ُم٣م ح٤م صمؿ :اًم٤ًمئؾ

 أيمذًمؽ؟. اًم٤ًمئٛم٦م قمغم احلقل طمقٓن ىمٌؾ يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 .أجش ىمٌؾ :اًم٤ًمئؾ

 .اًم٤ًمئٛم٦م قمغم احلقل طمقٓن: اًمِمٞمخ

 .اًم٤ًمئٛم٦م: يٕمٜمل ؾمٜم٦م، أمت٧م صمؿ ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ

 ..ىمٌؾ يم٤من اًمٜمت٤مج ًمٙمـ اًم٤ًمئٛم٦م، أمت٧م: اًمِمٞمخ

 .سمس ؿمٝمريـ :اًم٤ًمئؾ

 .اًمزيم٤مة وضم٥م ُم٤م: اًمِمٞمخ

 ..إمم هذا يْمؿ ُم٤م :اًم٤ًمئؾ

 ..ص٤مرت اًم٘مْمٞم٦م يْمؿ ٓ أو يْمؿ ٓ،: اًمِمٞمخ

 .اًم٤ًمئٛم٦م أصؾ إمم اًمٜمت٤مج أصؾ إمم :اًم٤ًمئؾ

 .اعمجٛمقع هذا قمغم احلقل حيقل أنف أؾم٤مس قمغم يْمؿ ًمٙمـ يْمؿ، ؾمٞمدي، ي٤م: اًمِمٞمخ

 .اًمٜمت٤مج قمغم طمتك احلقل، حيقل أن ٓسمد يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 طم٤مل اًم٤ًمئٛم٦م: سمٛمٕمٜمك اًم٤ًمئٛم٦م، قمغم إصؾ، قمغم اًمٜمت٤مج، قمغم طمتك ًمٞمس: اًمِمٞمخ

 اعمجٛمقع، قمـ اًمزيم٤مة ومٞمخرج أنتج٧م، قمٚمٞمٝم٤م احلقل طمقٓن أثٜم٤مء ذم احلقل، قمٚمٞمٝم٤م

 أو اًمذه٥م ُمـ ٟمّم٤مب قمٜمده يم٢مٟم٤ًمن اعم٠ًمخ٦م هذه احلقل، قمٚمٞمٝم٤م طم٤مل إصؾ ٕن

 أنّم٦ٌم، ضم٤مءه اًمث٤مين حمرم ؿمٝمر دظمقل ىمٌؾ -ُمثالً – حمرم ذم اًمٜمّم٤مب هذا سمدأ اًمٗمْم٦م،
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 اًمٜمّم٤مب قمـ احلقل طم٤مل: ٟم٘مقل هٜم٤م اًمث٤مين حمرم دظمؾ إول، اًمٜمّم٤مب إمم وٛمٝم٤م ومٝمق

 قمٜمد ُمٕمرووم٤من اعمذه٤ٌمن هذان احلقل، قمٚمٞمٝم٤م طم٤مل ُم٤م إظمرى إنّم٦ٌم إول،

 هذه وإٟمم ٓ،: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ طمقل، ٟمّم٤مب ًمٙمؾ حي٥ًم: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء،

 خيرج إول اًمٜمّم٤مب هذا قمغم احلقل حيقل ومحلم إول، اًمٜمّم٤مب إمم شمْمؿ إنّم٦ٌم

ه ٟمرضمحف ٟمحـ اًمذي وهذا إنّم٦ٌم، ُمـ سمف حلؼ ُم٤م وقمـ قمٜمف  إمم: أوًٓ  أىمرب، وٟمرا

 .وٟمت٤مضمٝم٤م اًم٤ًمئٛم٦م ُمقوقع يمذًمؽ واعم٤ًميملم، ًمٚمٗم٘مراء وأومٞمد اًمنميٕم٦م، ُيْن 

 (  11 :46: 54/ 111/ واًمٜمقر اهلدى)

 إضػال يؿؾؽف افذي افذهب زـاة

 زيم٤مة؟ قمٚمٞمف دمرى ٓ أم زيم٤مة قمٚمٞمف هؾ ًمألـمٗم٤مل ًمٚمذه٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم: مداخؾة

 ًمألـمٗم٤مل؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم يمٞمػ: اًمِمٞمخ

 هؾ اًمذهٌٞم٦م اًم٘مٓمع وهذه ذهٌٞم٦م، ىمٓمع هداي٤م، هل٤م ـمٗمٚم٦م قمٜمدي -ُمثالً -: ُمداظمٚم٦م

 زيم٤مة؟ قمٚمٞمٝم٤م دمرى ٓ أنف أم زيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م

 وإذا ًمٚمزيٜم٦م، اؾمُتخدُم٧م إذا أنف: ىمقٓن ومٞمٝم٤م ذه٥م ُمـ اعمرأة طمكم أن ٟمٕمرف 

 اًمزيم٤مة، ومٞمٝم٤م شمقضمد أهن٤م اعمًت٘مٌؾ، ذم يًتثٛمره٤م أن ممٙمـ أنف أؾم٤مس قمغم اؾمُتْخدُم٧م

 قمٚمٞمف هذا هؾ ذه٥م، قمٜمده٤م ؾمٜمتلم أو ؾمٜم٦م قمٛمره٤م: يٕمٜمل اًمروٞمٕم٦م ًمٚمٓمٗمٚم٦م وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم

 زيم٤مة؟ قمٚمٞمف شمقضمد ٓ أم زيم٤مة

 إريم٤من وؾم٤مئر واًمّمٞم٤مم اًمّمالة -ُمثؾ– اًمزيم٤مة قم٤مُم٦م سمّمقرة: أوًٓ : اًمِمٞمخ

 .اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ يٌٚمغ ل ُم٤م اًمِمخص، قمغم شمؽمشم٥م ٓ واًمقاضم٤ٌمت،

 اًمتٙمٚمٞمػ؟ ؾمـ يٌٚمغ أن جي٥م: ُمداظمٚم٦م

 اًمتٗمّمٞمؾ أن: قمٜمٝم٤م شم٠ًمل ل اًمتل وهل وإظمرى واطمدة، هذه ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 ًمٚم٘مٜمٞم٦م، طمكم سملم ومرق ٓ وإٟمم أصؾ، ًمف ًمٞمس هذا اًمذه٥م، حلكم سم٤مًمٜم٦ًٌم ذيمرشمف اًمذي

 .ًمٚمتج٤مرة أو ًمٚمزيٜم٦م، أو
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ة قمٜمد يتقومر ُم٤م جمرد   اًمزيم٤مة، قمٚمٞمف ومٞمج٥م طمكم، -آٟمٗم٤مً – ًمؽ ىمٚم٧م يمم اعمُٙمٚمٗم٦م اعمرأ

 .اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ أن سمنمط

 شمٌٚمغ ومحٞمٜمم اًمذه٥م، ُمـ طمكم ُمٕمٝم٤م اًمتل اًمّمٖمػمة اًمٓمٗمٚم٦م أو اًمٌٜم٧م ومٝمذه وًمذًمؽ 

ٌُْٚمغ اهلداي٤م شمتٙم٤مصمر صمؿ اهلل، ؿم٤مء إن اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ  قمٚمٞمٝم٤م طمٞمٜمئذ اًمٜمّم٤مب، جمٛمققمٝم٤م وَي

 .واًمداه٤م يٜمٌٝمٝم٤م ُمتٜمٌٝم٦م همػم يم٤مٟم٧م وإذا اًمزيم٤مة، خُتِْرج أن

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 .اهلل سم٤مرك وومٞمؽ: اًمِمٞمخ

 (  11 :62: 57/ 119/ واًمٜمقر اهلدى)

  رَخ اددَّ  افذهب زـاة

ة: يٕمٜمل ًمٚمٌٜم٤مت، اعمدظمر اًمذه٥م طمٙمؿ ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة  ذه٤ٌمً  شمدظمر اُمرأ

 اًمزيم٤مة؟ ومٞمف جي٥م ومٝمؾ يٙمؼمن، طملم إمم ًمٌٜم٤مهت٤م

 ُمٚمؽ يم٤من وم٢من إم، أو اًمٌٜم٤مت ُمٚمؽ هق ؾم١ماًمؽ، طمد ذم اًمذه٥م هذا: اًمِمٞمخ

 إن أُم٤م زيم٤مة، قمٚمٞمف جي٥م أنف ومقاوح إم ُمٚمؽ يم٤من وإن اًمث٤مين، اًمتٗمّمٞمؾ ي٠ميت اًمٌٜم٤مت

 .ومال وإٓ اًمزيم٤مة، إظمراج وضم٥م اًم٤ٌمًمٖم٤مت ُمـ ُمٜمٝمـ يم٤من ومٛمـ اًمٌٜم٤مت، ُمٚمؽ يم٤من

 ؟هذه اًمٌٜم٧م قمغم هل قمٚمٞمٝم٤م، وضم٥م: ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمٝمـ يم٤من ومٛمـ هلـ، ُمٚمؽ اًمذهٌٞم٦م اًم٘مٓمٕم٦م هذه يم٤مٟم٧م إذا اًمٌٜم٤مت: أىمقل: اًمِمٞمخ

 .اًمزيم٤مة خترج أن اعمٙمٚمٗم٦م، هذه قمٚمٞمٝم٤م، وضم٥م اعمٙمٚمٗم٤مت، اًم٤ٌمًمٖم٤مت ُمـ

 اعمػماث؟ ُمـ هلؿ اًمذيـ ًمألجت٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم آظمر، ؾم١مال وي٠ميت: ُمداظمٚم٦م

 .اًمزيم٤مة جي٥م ُم٤م: اًمِمٞمخ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 شمٕمرومف أن٧م احلدي٨م ،شيٌٚمغ طمتك اًمّمٌل وقمـ»: اًم٘مٚمؿ ووع اًم٘مٚمؿ، رومع: اًمِمٞمخ
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 .اهلل ؿم٤مء إن ضمٞمداً 

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .ُمٕمؽ اًمدًمٞمؾ: وم٢مذاً : اًمِمٞمخ

 إجت٤مم، ُم٤مل قمـ اًمزيم٤مة أّدوا: شم٘مقل ًمٕم٤مئِم٦م ىمقل هٜم٤مك ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك: ُمداظمٚم٦م

 ُمٕمٜم٤مه؟ ومم صحٞمح٤مً  يم٤من إذا صحٞمح، هق هؾ أن، ُمٜمؽ أت٠ميمد وم٠من٤م اًمّمدىم٦م، شم٠ميمٚمف ٓ

 قمـ روي يم٤من إن أُم٤م رومُٕمف، يّمح ول ،ط اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤مً  ُروي هذا: اًمِمٞمخ

 وسمخ٤مص٦م رأٍي، ذم طمج٦م ٓ وًمٙمـ هذا، يٙمقن أن يٛمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م، ُمقىمقوم٤مً  قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة

 .أجت٤مُمٝم٤م قمـ اًمزيم٤مة خترج ٓ يم٤مٟم٧م أهن٤م قمٜمٝم٤م اًمرواي٤مت سمٕمض ذم أهن٤م ذهٜمل ذم أن

 (  11 :15 :17/ 518/واًمٜمقر اهلدى)

 ظـفا؟ افزـاة إخراج جيب وافػضة افذهب ؽر افؽريؿة ادعادن هؾ

 افعؿؾ؟ ؾؽقػ آخر بؿعدن وافػضة افذهب اختؾط وإذا

 جي٥م واًمٗمْم٦م اًمذه٥م همػم اًمٙمريٛم٦م اعمٕم٤مدن هؾ: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل: ُمداظمٚم٦م

 واًمٗمْم٦م؟ اًمذه٥م قمغم وم٘مط شم٘متٍم احلكم زيم٤مة أن أو قمٜمٝم٤م، اًمزيم٤مة إظمراج

 جي٥م ومال اعمٕم٤مدن ُمـ ؾمقامه٤م ُم٤م أُم٤م اًمٜم٘مديـ، قمغم ي٘متٍم احلٙمؿ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 زيم٤مة وضمقب ذم اًمٕمٚممء قمٜمد اعمٕمروف اخلالف أو اًمتٗمّمٞمؾ قمغم إٓ زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م

 رء يمؾ سمذًمؽ، اًمٜمص ورود ًمٕمدم زيم٤مة ومٞمٝم٤م ومٚمٞمس يمٛمٕم٤مدن أُم٤م اًمتج٤مرة، قمروض

 .سمداره أو سمِمخّمف اخل٤مص٦م سم٤مًم٘مٜمٞم٦م وًمٞمس سمف ًمٞمت٤مضمر اإلٟم٤ًمن ي٘متٜمٞمف

 ...:ُمداظمٚم٦م

 قمغم هؾ: ي٘م٤مل وطمٞمٜمم ظمالف، ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م أن إًمٞمف أذت اًمذي هذا: اًمِمٞمخ

ًٓ  اًمتل اعم٘مٜمٜم٦م اًمزيم٤مة هل: هٜم٤م سم٤مًمزيم٤مة وم٤معم٘مّمقد زيم٤مة؟ اًمتج٤مرة قمروض  يِمؽمط أو

 اًمذي هق اًمزيم٤مة ُمـ اًمٜمقع هذا احلقل، قمٚمٞمف حيقل أن اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ أن اًمٜمّم٤مب ومٞمٝم٤م
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 سم٤مًمقضمقب، ي٘مقل ُمـ ومٛمٜمٝمؿ اًمتج٤مرة، قمروض ذم اًم٘مديؿ ُمٜمذ اًمٕمٚممء ومٞمف اظمتٚمػ

 اًمٕمروض شم٘مقيؿ وضمقب: أي: وم٠مىمقل ٕبلم وأقمقد سم٤مًمقضمقب، ي٘مقل ٓ ُمـ وُمٜمٝمؿ

 خيرج يمم ُمٜمٝم٤م أظمرج اًمٜمّم٤مب سمٚمٖم٧م وم٢مذا أٟمٞم٦م سم٘مٞمٛمتٝم٤م ؾمٜم٦م يمؾ ذم اًمتج٤مرة ُمـ هذه

 قمـ ومْماًل  اًمًٜم٦م ذم يرد ل اًمزيم٤مة ُمـ اًمٜمقع هذا وٟمّمػ، اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م اًمٜم٘مديـ ُمـ

 ذم.. ُم٤مًمف ذم جيد ُمـ يمؾ قمغم جي٥م ُمٓمٚم٘م٦م زيم٤مة هٜم٤مك وًمٙمـ وضمقسمف ي١ميمد ُم٤م اًمٙمت٤مب

ًٓ  احلقل حيقل أن ومٞمف يِمؽمط وٓ...خيرج أن ؾمٕم٦م اًمتج٤مري٦م قمرووف  ُمـ ًمٙمثػم إقمم

٤َم َي٤م﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف يمٛمثؾ اًمًٜم٦م وذم اًمٙمت٤مب ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص  َأهيُّ

ـَ  ِذي  هل اًمتج٤مرة قمروض ُمـ إنقاع ومٝمذه [645:اًمٌ٘مرة] ﴾ َرَزىْمٜم٤َميُمؿْ  مِم٤َّم َأنِٗمُ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ

 شمٓمٞم٥م ُم٤م خيرضمقا  أن اًمرزق هلذا ؿمٙمًرا  ومٕمٚمٞمٝمؿ قم٤ٌمده، وضمؾ قمز اهلل رزق مم٤م ؿمؽ سمال

  .ٟمٗمقؾمٝمؿ سمف

 مم٤م هذا وٟمّمػ اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م وإظمراج اًمٕمروض هذه شم٘مقيؿ: اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ أُم٤م

 ذم اًمرواي٤مت سمٕمض هٜم٤مك ٕن اًمّمحٞمح: اًمًٜم٦م ذم: أىمقل اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م ذم يرد ل

 .اًمتج٤مرة قمروض ذم اًمزيم٤مة وضمقب قمغم صح ًمق يدل ُم٤م همػمه وذم داود أيب ؾمٜمـ

 وًمٙمـ داود، أيب ؾمٜمـ ذم اًمرواي٤مت هذه صح٧م ًمق :اًم١ًمال ٟمٗمس: ُمداظمٚم٦م

 اعم٘مدار؟ قمغم سم٤مًمدًمٞمؾ ٟم٠ميت أجـ ُمـ سم٤معم٘مدار، اًمزيم٤مة وضم٧ٌم: يٕمٜمل اعم٘مدار،

 اًمت٘مقيؿ اإلؿمٕم٤مر ومٞمف سم٤مًمت٘مقيؿ إُمر.. سم٤مًمت٘مقيؿ إُمر ومٞمف هذا صح ًمق هق: اًمِمٞمخ

 .احلقل سمٚمقغ ًمنمـمٞم٦م يْمٕمقٟمف ُم٤م ذًمؽ سمٕمد ي٠ميت صمؿ ٓ، أم اًمٜمّم٤مب سمٚمغ هؾ ًمٞمٕمرف ح٤مذا؟

 وًمٙمـ اًمذه٥م ُمـ احلكم يم٤من وإذا: وي٘مقل اًم٤ًمئؾ ٟمٗمس ي٠ًمل صمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ٟمتٍمف؟ ومٙمٞمػ واًمٗمْم٦م، اًمذه٥م همػم آظمر ُمٕمدن ُمـ يمٌػمة ٟم٦ًٌم ظم٤مًمٓمٝم٤م

 طمكم قمغم اًمٖم٤مًم٥م يم٤من وم٢مذا سم٤مًمٖم٤مًم٥م، اًمٕمؼمة: ي٘م٤مل اعم٠ًمخ٦م هذه ُمثؾ ذم: اًمِمٞمخ

 اًمٖم٤مًم٥م يم٤من إذا أُم٤م اًمنمع، ذم ىمرر ُم٤م طم٥ًم وم٤مًمزيم٤مة...اًمٜم٘مديـ أطمد هق إٟمم اعمذيمقرة

 .آٟمًٗم٤م إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل اعمٓمٚم٘م٦م اًمزيم٤مة إٓ زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م ومٚمٞمس ذًمؽ ظمالف

 ..واًمٗمْم٦م اًمذه٥م قمغم ـم٤مهمل اعمٕمدن يم٤من وإذا: ُمداظمٚم٦م
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٤ًٌم يم٤من زيم٤مة قمٚمٞمف ًمٞمس اًمذي اعمٕمدن: اًمِمٞمخ  اًمذه٥م أو اًمٗمْم٦م ُمـ أيمثر ويم٤من هم٤مًم

 ومٞم٠ميت شمذيمر ىمٞمٛم٦م هل٤م يم٤مٟم٧م إذا وإٟمم قمٜمٝم٤م، حتدصمٜم٤م اًمتل هذه زيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس ومحٞمٜمئذٍ 

 .اًمٕم٤مم اًمٜمص

 قمٜمدُم٤م اًمٖم٤مًم٥م هق اًمٗمْم٦م أو اًمذه٥م يم٤من إذا: يٕمٜمل ًمٚمقزن سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ: ُمداظمٚم٦م

 ٟمٗمرق؟ أن ٟمًتٓمٞمع يمٞمػ اًمٖم٤مًم٥م قمغم[ ٟمٌٜمل] ٟمًتٓمٞمع يمٞمػ ٟمقزن

 .إهمٚمٌٞم٦م إٓ ضمقاب قمٜمدٟم٤م ذم ُم٤م: اًمِمٞمخ

 (11:32:16/ 5 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 ؟افبافغ ؽر افصغر مال زـاة جتب هؾ

 ؟..قمٚمٞمف دم٥م هؾ اًم٤ٌمًمغ همػم اًمّمٖمػم ُم٤مل ًمزيم٤مة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 ..ٓ: اًمِمٞمخ

 أو اًمقيص وم٢من ؿمٞمئ٤مً  أو زرقم٤مً  أو ؾمٞم٤مرة ؿمٞمئ٤مً  اًمّمٌل أتٚمػ إذا: أىمقل : مداخؾة

 سمدومع ُمٙمٚمًٗم٤م -أجْم٤مً – اًمّمٌل أُمر وزم يٙمقن أومال أتٚمٗمف، ُم٤م قمٜمف يدومع اًمّمٌل أُمر وزم

 ُم٤مًمف؟ قمـ اًمزيم٤مة

 ..اٟم٘مش صمؿ اًمٕمرش اصم٧ٌم: اًمِمٞمخ

 وهق؟: ُمداظمٚم٦م

 اًمّمٌل وزمُّ  أنف ُمٙمٚمػ، همػم وهق ؿمٞمئ٤مً  أتٚمػ إذا اًمّمٌل أن اصم٧ٌم وهق: ُمداظمٚم٦م

ض أن ُمٙمٚمػ  ..اًمّمٌل ُم٤مل ُمـ اًمّمٌل أتٚمٗمف ُم٤م ُيَٕمقِّ

 .اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمٜمد ومٞمف سُم٧مَّ  مم٤م يم٠مهن٤م اعم٠ًمخ٦م -ـمٌٕم٤مً -: ُمداظمٚم٦م

 ..شمتخٚمص قمروم٧م: اًمِمٞمخ

ّٚمٛمقن اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يمثػًما  جيد اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمت٥م أُمٝم٤مت ي٘مرأ  اًمذي: ُمداظمٚم٦م ًَ  ُي

 ..اًمقزم يْمٛمـ أنف هب٤م،
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  .أن٤مىمش ىمٚمٞماًل، أو يمثػًما  أن أن٤مىمش ٓ أن٤م: اًمِمٞمخ

 .الطلب هو ما أعرف أنا: ُمداظمٚم٦م

 ؟هذا قمروم٧م: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ُم٠ًمخ٦م هذه ٕن ٟمتٕمداه: ومم شم٘مقل ُم٤م قمغم اإلمج٤مع صم٧ٌم وم٢مذا هلل، احلٛمد: اًمِمٞمخ

 أُم٤م ضر، ُمـ اعمتير أص٤مب ح٤م شمٕمقيض قمـ قم٤ٌمرة هذه مت٤مُم٤ًم، شمٚمؽ قمـ ختتٚمػ

 يم٤مًمّمالة، وضمؾ قمز اهلل إمم اإلٟم٤ًمن هب٤م يت٘مرب زيم٤مة هٜم٤مك شمٕمقيض، ذم ُم٤م هٜم٤مك

 وم٢مذا ،سمٜمص إٓ اًمقيص، سمٓمريؼ وًمق اًمٞمتٞمؿ قمغم واضم٦ٌم سم٠مهن٤م ي٘م٤مل ٓ اًمٕم٤ٌمدات، ويم٤ًمئر

 ُم٤م هذا.. وٓ ومٞمٝم٤م ظمالف وٓ ومٕمالً  قمٚمٞمٝم٤م جمٛمع قمٚمٞمٝم٤م ىم٧ًم اًمتل اعم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م

ره،  ًمٙمـ اإلمج٤مع، قمٚمٞمف سمم ٟم٘مقل أن إمم يْمٓمرٟم٤م اًمذي هق اإلمج٤مع يٙمقن ومحٞمٜمئذٍ  أتَّمقَّ

 ومٝمل ُم٤مًمٞم٦م قم٤ٌمدة ي٘مقًمقن أهنؿ وًمق ٟمٕمؿ، قم٤ٌمدة، اًمزيم٤مة ٕن اًمزيم٤مة: قمٚمٞمف ٟم٘مٞمس ٓ

 .ٟمٕمؿ. -ُمثالً – اًمّمالة قمـ احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ ختتٚمػ

 ( 11 :12: 38/   328/  واًمٜمقر اهلدى)

  (11 :18: 19/   328/  واًمٜمقر اهلدى) 

 .اعمًٛمقع إصؾ ذم اًمٜم٘م٤مش سم٤مىمل ويراضمع

 وافػضة فؾذهب ادحرم اإلــاز حد

 أيمٜمز اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م ذه٥م، ُمـ أوو٤مطم٤م أخٌس يمٜم٧م»: ىم٤مًم٧م ؾمٚمٛم٦م أم قمـ

 .شسمٙمٜمز ومٚمٞمس ومزيمل زيم٤مشمف، شم١مدى أن غسمٚم ُم٤م» :وم٘م٤مل هق؟

 طمٗمظ وؾمقء ٟٓم٘مٓم٤مقمف وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد هذا أن اًم٘مقل ومجٚم٦م [:اإلمام ؿال]

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ُمقمم أؾمٚمؿ سمـ ظم٤مًمد طمدي٨م ًمف يِمٝمد ُمٜمف اعمرومقع أن إٓ. قمت٤مب

ـَ ﴿: اهلل ىمقل: ًمف وم٘م٤مل أقمرايب ومٚمح٘مف قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ُمع ظمرضم٧م»: ىم٤مل ِذي َواًمَّ

٦َم َوَٓ  َه٥َم َواًْمِٗمْمَّ  َيْٙمٜمُِزوَن اًمذَّ
ِ
 يمٜمزه٤م ُمـ: قمٛمر اسمـ ًمف ىم٤مل ؟﴾ُيٜمِٗمُ٘مقهَن٤َم ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهلل
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 اهلل ضمٕمٚمٝم٤م أنزًم٧م ومٚمم ،اًمزيم٤مة شمٜمزل أن ىمٌؾ هذا يم٤من إٟمم ،ًمف ومقيؾ زيم٤مهت٤م ي١مد ومٚمؿ

 وأزيمٞمف قمدده أقمٚمؿ ذه٤ٌم أطمد زم يم٤من ًمق أب٤مزم ُم٤م: وم٘م٤مل اًمتٗم٧م، صمؿ. ًمألُمقال اـمٝمقرً 

 ش86/  5» واًمٌٞمٝم٘مل ش3787» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف. شوضمؾ قمز اهلل سمٓم٤مقم٦م ومٞمف وأقمٛمؾ

 ش641/  1» اًمٌخ٤مري وقمٚم٘مف. سمف أؾمٚمؿ سمـ ظم٤مًمد طمدصمٜمل ؿمٝم٤مب اسمـ ـمريؼ ُمـ

 ذم ٕنف اعمرومقع طمٙمؿ ذم ومٝمق ُمقىمقوم٤م يم٤من وإن وهق. صحٞمح وإؾمٜم٤مده .خمتٍما 

 هذا قمٛمر اسمـ وطمدي٨م ،ط اًمرؾمقل ُمـ سمتقىمٞمػ إٓ يٙمقن ٓ وذًمؽ اًمٜمزول أؾم٤ٌمب

 اعمًٚمؿ قمٜمد ُم٤م مجٞمع إٟمٗم٤مق وضمقب فم٤مهره٤م وم٢من هذه اإلٟمٗم٤مق آي٦م شمٗمًػم ذم ضمدا ه٤مم

 اًمٕمٍم ذم اإلؾمالُمٞم٦م إطمزاب سمٕمض اًمٔم٤مهر هبذا أظمذ وىمد واًمٗمْم٦م اًمذه٥م ُمـ

د اعمٌلم احلدي٨م هذا إمم يٚمتٗمتقا  ول احل٤مض  اًمزيم٤مة ومرض ىمٌؾ يم٤مٟم٧م وأهن٤م ُمٜمٝم٤م ًمٚمٛمرا

 اجلزء إٟمٗم٤مق ُمٜمٝم٤م اعم٘مّمقد أن وسمٞمٜم٧م أي٦م ىمٞمدت ٟمزًم٧م ومٚمم ًمألُمقال، اعمٓمٝمرة

 ذم وردت اًمتل إطم٤مدي٨م ؾم٤مئر دًم٧م ذًمؽ وقمغم اًمزيم٤مة ُمـ إُمقال قمغم اعمٗمروض

 قمثمن أن سمف اعم٘مٓمقع ُمـ وم٢من اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ؾمػمة ويمذًمؽ اًمزيم٤مة ُمٜمع ُمـ اًمؽمهٞم٥م

 ُم٤مشمقا  سمؾ يمٚمٝم٤م أُمقاهلؿ يٜمٗم٘مقا  ل اًمّمح٤مسم٦م أهمٜمٞم٤مء ُمـ وهمػممه٤م قمقف سمـ اًمرمحـ وقمٌد

 ومجٚم٦م .واًمؽماضمؿ اًمًػمة يمت٥م ذم ُمذيمقر هق يمم ـم٤مئٚم٦م أُمقآ ًمقرصمتٝمؿ ظمٚمٗمقا  وىمد

  .أقمٚمؿ واهلل. صحٞمح أو طمًـ اًمِم٤مهد هبذا احلدي٨م أن اًم٘مقل

 (.311-316/ 6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 معـاه يف وما (ـقتغ ترك ؾؼد ديـاريـ، ترك مـ)  حديث معـك

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ،ط اًمرؾمقل أُم٤مم ُمـ ُمرت ضمٜم٤مزة أن: طمدي٨م ذم

: وم٘م٤مل درمه٤من،: »آظمر احلدي٨م وذمش يَمّٞمت٤من: وم٘م٤مل درمه٤من،: ىم٤مًمقا  ؿمٞمئ٤ًم، شمرك هؾ»

 ش.يمٞمت٤من

 أيمقن طمتك زم شم١َموًمف ظمػًما  اهلل ضمزاك شم٠مويٚمف، قمغم وىمٗم٧م ُم٤م احلدي٨م هذا احل٘مٞم٘م٦م

 سمّمػمة؟ قمغم

 .ٟمٕمؿ أي :افشقخ
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 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :مداخؾة

 !اًمتٕمٓمٞمؾ سمٛمٕمٜمك وًمٞمس اًمنمح، سمٛمٕمٜمك اًمت٠مويؾ هٜم٤م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ أي :افشقخ

 َووم٤َّمه، ُم٤م ديـ قمٚمٞمف يٙمقن أن وإُم٤م طمالل، همػم ُمٙمًٌف يٙمقن أن إُم٤مش ويمٞمت٤من يمٞم٦م»

 يت٤ٌمدر يمم احلدي٨م ُمـ يٗمٝمؿ أن يٛمٙمـ ٓ وإٓ ديٜمف، قمـ ووم٤مء ي٘مدُمف ول هذا وشمرك

 .اجلٛمع وقء قمغم وشُمٗمن دمٛمع أن جي٥م اًمٜمّمقص وأبداً  دائمً  ٟم٘مقل ٕنٜم٤م ًمٚمذهـ:

 اًمزيم٤مة، ُمٜمف أظمرج إذا اح٤مل اّدظم٤مر أن واًمٞم٘ملم، اًم٘مٓمع ـمري٘م٦م قمغم ذقم٤مً  ُمٕمٚمقم

 .سمٙمٜمز ًمٞمس ومٝمق ومٞمف، اًمٜم٤مس طم٘مقق ُمٜمف وخترج زيم٤مشمف، ُمٜمف ُيـْخِرج اًمذي وم٤مح٤مل

 ُيَٕمّذب يمٜمز ومٝمق اًمٜم٤مس، إمم طم٘مف ُي١َمدّ  ول اح٤مل، يمٜمز إذا ذًمؽ، ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم 

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم سمف

 وًمق سمؾ درمهلم، شمرك أنف عمجرد ُيٗمٝمؿ أن جيقز ومال احلدي٨م، هذا ُمثؾ ضم٤مء وم٢مذا

 .سمذًمؽ ُيْٙمقى أنف ديٜم٤مريـ،

 اح٤مل، هذا ذم اإلظمالل ـمرق ُمـ سمٓمري٘م٦م إظمالًمف سم٥ًٌم يٙمقن هذا اًمٙمل ًمٙمـ 

 ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي١مد ل آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمم يٙمقن يم٠من ذقمل، ـمريؼ همػم ُمـ اعمٙمت٥ًم يٙمقن يم٠من

 .ديـ وُمـ طمؼ

 اّدظمره ومٝمق،اًمزيم٤مة أدى ُم٤م يٙمقن أنف: اًم٤ًمسمؼ يمالُمل ُمـ اؾمتٞمح٤مءً  أىمقل وأن 

ي أن دون  .ُم٤مًمف زيم٤مة ُي١َمدِّ

 يّمدم ومٝممً  ُيْٗمَٝمؿ ٓ ًمٙمل آطمتمٓت، هذه ُمـ اطمتمل شمٓمريؼ ُمـ سمد ٓ: يٕمٜمل

 إظمراج سمنمط ًمٙمـ اح٤مل، يمٜمز جيقز أنف قمغم جمٛمققمٝم٤م يدل اًمتل وإطم٤مدي٨م أي٤مت

 .سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس سمٙمٜمز، ومٚمٞمس زيم٤مشمف ُأدي إذا اعمٙمتٜمز وم٤مح٤مل طم٘مف،

 أو يمٞم٦م: وىم٤مل درمهلم، أو درمه٤مً  أو ديٜم٤مريـ، أو ديٜم٤مراً  وظمٚمػ ُم٤مت اًمذي ومٝمذا

 ٓ اإلٟم٤ًمن أنف ُمٜمف، ومٝمٛمقا  اًمزه٤مد اًم٘مداُمك ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض يقضمد أنف طم٘مٞم٘م٦م يمٞمتلم،

 .درهؿ وٓ يدظمر أنف جيقز
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 سمنمـملم اح٤مل قمغم دم٥م إٟمم اًمزيم٤مة سم٠منف اًم٘م٤مـمٕم٦م، اًمٜمّمقص ُمع يتٜم٤مرم وهذا 

 .احلقل قمٚمٞمف حيقل وأن اًمٜمّم٤مب، يٌٚمغ أن: اصمٜملم

 اًمٜمّم٤مب سمٚمغ أو اًمٜمّم٤مب، سمٚمغ وُم٤م اًمزيم٤مة، قمٚمٞمف جي٥م ٓ اح٤مل يم٤من إذا ُمٕمٜمك وُم٤م

 .احلقل قمٚمٞمف طم٤مل وُم٤م

 أو يمٞمت٤من أنف ومٞمف ىم٤مل اًمذي هذا وسملم ذقم٤ًم، سمف اعم٘مٓمقع هذا سملم اًمتقومٞمؼ ومٙمٞمػ 

 يمٞم٦م؟

ر أن سمد ٓ: إذاً   هق، ؿمق ُم٤م، سمٌمء اًمنمع ظم٤مًمػ أنف وهق رء، أيَّ  ذهٜمٜم٤م ُمـ ُٟمَ٘مدِّ

 .اًم٘م٤مقمدة آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م وىمد اًم٘م٤مقمدة ٟمٕمرف أن جي٥م ًمٙمـ ٟمٕمرومف، أن اًميوري ُمـ ًمٞمس

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك :مداخؾة

 .وإي٤مك :افشقخ

 ( 11: 13: 64/   321/  واًمٜمقر اهلدى) 



 احلمي سكاة
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 افـساء حع زـاة وجقب

 يٌؼ ل[ وضمؾ قمز] احلؼ إنش ىمٞمس سمٜم٧م هل» وم٤مـمٛم٦م ي٤م[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شاهلل ومرض ُم٤م اًمذهٌل ـمقىمل ُمـ ظمذ»: ىم٤مًم٧م طملم هل٤م ط ىم٤مًمف. ؿمٞمئ٤م ًمؽ

 ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم ُمٕمرووم٤م يم٤من أنف قمغم سحي٦م دًٓم٦م احلدي٨م وذم :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 صحٞمح طمدي٨م ُم٤م همػم ذم هب٤م ط أُمر أن سمٕمد وذًمؽ اًمٜم٤ًمء، طمكم قمغم اًمزيم٤مة وضمقب

 اهلل رض ىمٞمس سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م ضم٤مءت وًمذًمؽ ،شاًمزوم٤مف آداب» ذم سمٕمْمٝم٤م ذيمرت يمٜم٧م

 ذم ًمٕمؾ شمٚمؽ، إمم احلدي٨م هذا ومٚمٞمْمؿ ُمٜمف، زيم٤مهت٤م ًمٞم٠مظمذ ط اًمٜمٌل إمم سمٓمقىمٝم٤م قمٜمٝم٤م

 ومٞمحرُمقن احلكم، قمغم اًمزيم٤مة وضمقب سمٕمدم يٗمتقن يزاًمقن ٓ اًمذيـ ي٘مٜمع ُم٤م ذًمؽ

 !إهمٜمٞم٤مء زيم٤مة أُمقال ذم طم٘مٝمؿ سمٕمض ُمـ اًمٗم٘مراء سمذًمؽ

 (.3384/ 2/6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 احلع زـاة

 رضمؾ اًمزيم٤مة، ٌقنقضمي اًمذيـ ىمقل قمغم احلكم زيم٤مة احلكم، ًمزيم٤مة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 يٚمزُمف هؾ اًمنمقمل، احلٙمؿ قمٚمٛم٧م صمؿ ُأَزيمل، ٓ ؾمٜمقات ؾمٌع ُمثالً  فمٚمٚم٧م أن٤م: ي٘مقل

 .اًمًٌع اًمًٜمقات قمـ يزيمل أن

 إذا سمحٞم٨م وآظمره٤م، أوهل٤م اعم١َُمىّم٧م يم٤مًمّمالة ًمٞم٧ًم اًمزيم٤مة ٕن سمد، ٓ: اًمِمٞمخ

ٌُٝم٤م أظمرضمٝم٤م  اًمزيم٤مة ًمٞم٧ًم اًم٘مْم٤مء، يٛمٙمٜمف ومال وأظمر، إول اعمحدد وىمتٝم٤م قمـ ص٤مطم

 اًمقضمقب هذا صمؿ احلقل، وطمقٓن اًمٜمّم٤مب سمٚمقغ اضمتمع ُمع دم٥م ومٝمل يمذًمؽ،

 اًمًٜم٦م ُيـْخِرضمٝم٤م اًمًٜم٦م، هذه أظمرضمٝم٤م ُم٤م وم٢مذا اعمٙمٚمػ، طمٞم٤مة ُمـ رُمؼ آظمر إمم يًتٛمر

 .دواًمٞمؽ وهٙمذا اًمث٤مٟمٞم٦م،

 اعمٙمٚمػ ي٤ًمرع ل وم٢مذا اًمٕم٤ٌمد، طم٘مقق ُمـ هذا أن -أقمٚمؿ واهلل- هذا ذم واًمن

 أن قمٚمٞمف سمؾ طم٘مف، هيْمٛمف أن ذًمؽ ُمٕمٜمك ومٚمٞمس عمًتح٘مف، وشم٘مديٛمف احلؼ هذا سم٢مظمراج
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 .رسمف إمم يتقب أو ذًمؽ، ُمـ يتٛمٙمـ طمٞمٜمم إًمٞمف ي١مديف

هم٤مً  يٙمقن احلكم، زيم٤مة ذم اخلالف أخٞمس وًمٙمـ ٟمٕمؿ، :مداخؾة قِّ ًَ  خيرج ٓ ٕن ُُم

 اًمًٜمقات؟ شمٚمؽ زيمقات يدومع أن قمٚمٞمف َيُِمّؼ  مم٤م هذا يم٤من إذا اح٤موٞم٦م، اًمًٜمقات زيم٤مة

 هذه ظمالومٞم٦م، اعم٠ًمخ٦م ًمٙمقن هق أم قمٚمٞمف، يِمؼ هق هؾ ٕمٚم٦م،اًم ظمكم ٓ: اًمِمٞمخ

 .أظمرى سمٕمد واطمدة ىمْمٞم٦م

 ظمالومٞم٦م؟ ُم٠ًمخ٦م ًمٙمقهن٤م ُمثالً  ًمٜمجٕمٚمٝم٤م: ُمداظمٚم٦م

 ُم٠ًمخ٦م ذم اًمنمع طمٙمؿ ُمـ شمقهـ اخلالومٞم٦م اعم٠ًمخ٦م أن أقمٚمؿ ٓ أن٤م ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

 هذه قمغم ُم١ماظمذاً  يٙمقن ٓ أن ُم٤م، ًم٥ًٌم اًمنمع أو احلؼ ظم٤مًمػ إذا أنف هق طمًٌف ُم٤م،

 .آظمر رء ومٝمذا ومٞمٝم٤م، اًمّمقاب ًمف شمٌلم أن سمٕمد ُمقىمٗمف يّمحح ٓ أن أُم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م،

 ُم٘متٜمع أنف أؾم٤مس قمغم احلكم، زيم٤مة وضمقب سمحٙمؿ ي٠مظمذ ٓ، ُم٘مٚمد، هق ًمٙمـ: ُمداظمٚم٦م

 ويٕمت٘مده؟ احلٙمؿ، يتٌلم ل ومٝمق واضم٦ٌم، هل ٓ: ًمف ىم٤مل اًمٜم٤مس أطمد وًمٙمـ سم٤مح٤مئ٦م، ُم٤مئ٦م

ه هؾ أظمرى، ُم٠ًمخ٦م هذه أجْم٤مً : اًمِمٞمخ  ذًمؽ؟ ًمف شمٌلم ُم٤م إذا طمٙمٛمف، خيتٚمػ شمرا

 .يٗمٕمؾ ذًمؽ ًمف شمٌلم إذا: ُمداظمٚم٦م

 اعم٠ًمخ٦م أن واعم٘مٚمد، واعمتٌع اعمجتٝمد سملم ومرىم٤مً  أقمرف ٓ أن٤م -أجْم٤مً – اجلقاب: اًمِمٞمخ

 هذه شمٚم٘مل ـمريؼ اظمتالف سمٜم٦ًٌم ومٞمٝم٤م احلٙمؿ خيتٚمػ اًمقاطمد، واًمقضمف اًمقاطمد احلٙمؿ ذات

 شمٚم٘مك واعم٘مٚمد همػمه، سم٤مضمتٝم٤مد شمٚم٘م٤مه٤م واعمُـتٌَّع اخل٤مص، سم٤مضمتٝم٤مده شمٚم٘م٤مه٤م وم٤معمجتٝمد اعم٠ًمخ٦م،

 إمم ي٤ٌمدر أن اعمجتٝمد قمغم وضم٥م وم٢مذا اعمجتٝمد، ُمـ صدر يمم يٌ٘مك وم٤محلٙمؿ شم٘مٚمٞمدًا، ذًمؽ

 .اعم٘مٚمد قمغم وضم٥م ويمذًمؽ اعمتٌع، قمغم وضم٥م وم٤مشمف، ُم٤م اؾمتدراك

 دم٥م ٓ احلكم زيم٤مة أن ًمٚمٛم٠ًمخ٦م اًمتّمٜمٞمػ هذا أو أتذيمر أن٤م أن احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ 

 .اًم٤ًمسمؼ ؾم١ماًمؽ يٕمقد خيرج، أن قمٚمٞمف جي٥م قمٚمٞمف جي٥م وأنف اًمٕمٙمس، ًمف ومتٌلم

ل أن٤م وم٤مٔن  جي٥م ٓ اعمجتٝمد وهق إصؾ ٕن ،جي٥ٌم ٓ: وسم٘مقل ُمقىمٗمل سَمَٕمدِّ

 .ومٕم٤مٟم٘مف واوم٘مف ـمٌ٘م٦م ؿمـ ومقاومؼ ذًمؽ، اعم٘مٚمد طمٙمؿ يمذًمؽ، اعمتٌع ومحٙمؿ قمٚمٞمف،

 . (:..2 :.3/   13/   واًمٜمقر اهلدى)
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 ؟زـاة ادرأة حع ظذ هؾ

 احلكم؟ شم٘مّمديـ أخ٧ًم احلكم، طمتك اًمزيم٤مة ُمـ سمد ٓ: اًمِمٞمخ

 ؟زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمْم٦م وطمكم زيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م اًمذه٥م طمكم ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ

ةً  رأى اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل: اًمِمٞمخ ٌُٕمٝم٤م وذم اُمرأ : هل٤م وم٘م٤مل ذه٥م ُمـ ظم٤مشمؿ اْص

 يمؾ ذم اًمزيم٤مة إظمراج ُمـ سمد ومالش ٟم٤مر ُمـ مجرة: هل٤م وم٘م٤مل ٓ،: ىم٤مًم٧م زيم٤مشمف؟ أتُـْخِرضملم»

 .ؾمٜم٦م

 . ( :.61 :../  83/   واًمٜمقر اهلدى) 

 أمف إػ امرأتف ذهب زـاة افرجؾ إظطاء حؽؿ

 اًمذه٥م زيم٤مة ُيَٓمٚمِّع ويريد ذه٥م، هل٤م زوضمتف، وقمٜمده ُمتزوج رضمؾ ومٞمف :افسمال

 اًمتل اعمّم٤مريػ أن ًمق: ومٞم٘مقل أـمٗم٤مل، شمريب ُمٓمٚم٘م٦م أمُّ  ًمف ومٞمف ُمٜمف، اعمّم٤مريػ ُٓمرأتف

ٟمف، قمغم شمٍمف ُٕمف يٕمٓمٞمٝمؿ زوضمتف ؾمتٓمٚمٕمٝم٤م اًمتل اًمزيم٤مة ؾمُٞمَٓمّٚمٕمٝم٤م  جيقز؟ ومٝمؾ إظمقا

 .ًمزوضمتف احلكم: اًمِمٞمخ

 .اسمٜمٝم٤م زوج: ُمداظمٚم٦م

وم٘متٝم٤م؟ اًمزيم٤مة خيرج يريد هق اًمرضمؾ، ًمزوضم٦م احلكم: اًمِمٞمخ  سمٛمقا

 .زوضمتف ُمقاوم٘م٦م: ُمداظمٚم٦م

 هذه يٕمٓمل ويريد زوضمتف، سمٛمقاوم٘م٦م زوضمتف طمكم زيم٤مة خيرج يريد هق: اًمِمٞمخ

 .هذه ًمٚمٛمٓمٚم٘م٦م اًمذيـ ًمألوٓد اًمزيم٤مة

 .أُمف ُمـ ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 اًمزوضم٦م؟ سمٛمقاوم٘م٦م: اًمِمٞمخ
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 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 هل١مٓء اًمزيم٤مة سف ًمٙمـ سمٛمقاوم٘متٝم٤م، اًمزيم٤مة إظمراج أن ومٝمٛمٜم٤م ٟمحـ: اًمِمٞمخ

 سمٛمقاوم٘متٝم٤م؟ إؿمخ٤مص

 .أجْم٤مً  سمٛمقاوم٘متٝم٤م: ُمداظمٚم٦م

 ..جيقز سم٤معمٞم٦م ُمٞم٦م: اًمِمٞمخ

 هق اًمذي اسمٜمٝم٤م ٟمٗمس ُمـ هل اًمزوضم٦م، ُمـ شمٓمٚمٕمٝم٤م اًمتل ًمٚمٛمّم٤مريػ سم٤مًمٜم٦ًٌم: ُمداظمٚم٦م

 .اعمرأة اسمـ يٙمقن اًمذي زوضمٝم٤م ٟمٗمس ُمـ اًمزيم٤مة صمٛمـ يٕمٓمٞمٝم٤م اًمذي اعمّم٤مريػ. اًمزوج

 واطمد،  واحلٙمؿ اًمٜمتٞمج٦م وًمٙمـ وًمٗمت٦م، دورة اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم أرى أن٤م: اًمِمٞمخ

 ٓ؟ أم ُمٜمف سمرى زوضمتف، طمكم ُم٤مل زيم٤مة يٓمٚمٕمٝم٤م اًمزوج اًمذي اعمّم٤مريػ

 .ُمٜمف سمرى: ُمداظمٚم٦م

 طمٚمٞمؽ زيم٤مة ىمٞمٛم٦م هذه: ًمزوضمتف ي٘مقل اؾمتٕمداد قمٜمده هق هؾ سمٛمٕمٜمك: اًمِمٞمخ

 آؾمتٕمداد؟ هذا قمٜمده شمِم٤مئلم، سمم ومٞمٝم٤م اشمٍمذم ظمذي

 .اؾمتٕمداد قمٜمده: ُمداظمٚم٦م

ف أن٧م: ًمف شم٘مقل اًم٘مْمٞم٦م شمرضمع: وم٢مذاً : اًمِمٞمخ  .ظمػًما  اهلل وضمزاك ومٞمٝمؿ، شَمٍَمّ

 (  11 :53: 51/   353/  واًمٜمقر اهلدى)

 ادرأة هبا تتزيـ افتل احلع ظذ زـاة ٓ بلكف افؼقل رد

 شمٗمًػمه ذم ضمدا يٕمجٌٜمل هذا اجلزائري، سمٙمر أبق اؾمٛمف سمقاطمد ؾمٛمٕم٧م :مداخؾة

 احلكم اًمذه٥م قمـ حيٙمل وقمرومتٛمقه، سمف ؾمٛمٕمتؿ أنٙمؿ ٓسمد يمالُمف، وًمٓمػ وسمٚمٗمٔمف

 ُمرة اًمًٜم٦م ذم يٕمٜمل ُمٜم٤مؾمٌف ذم ًمًٌتف ؾمقاء ًمٚمٛمرأة طمكم يم٤من ُمٝمم هذا إن سم٘مقل ًمٚمٜم٤ًمء

 يم٤من يكم هذاك وشم٘مقًمقا  ُمٜمل شم٠مظمذوا ٓ سمٞم٘مقل سمس زيم٤مة، قمٜمف يدومع ٓ صمالصم٦م ُمرشملم

 دومٕم٧م واًمّمدىم٦م ظمػم، اًمزيم٤مة دومٕم٧م إذا أجْم٤م وًمٙمـ هلؿ ىم٤مل ٓ، أن ويّمػم يدومع
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 ٓ ىم٤مل ُمٜمٝمؿ يمثػم أن ...واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ىم٤مل اًمٕمٚممء، سمٕمض ي٘مقل يمم قمٜمف

 اعمت٤مع ُمثؾ ُمثٚمف سمف، شمتحغم ُم٤مدام احلكم، ذم زيم٤مة ٓ أنف قمغم إؾممء سمٕمض وؾمٛمك زيم٤مة،

ة قمٜمد يكم احلكم هذا يٕمٜمل يمٜم٤ٌمي٤مت، قمٜمده اًمًج٤مد، اًمٌٞم٧م ومرش ُمثؾ  طمكم يٕمتؼم اعمرأ

 إٟمف واهلل شم٘مقًمقا  ٓ ىم٤مل طمٞم٨م ويمالُمف سمٙمالُمف رأجؽ ومم : إًمٞمف ويٚمزُمٝم٤م ومتًتخدُمف

 إٟمف سم٘مقل أن٤م اًمزيم٤مة شمدومٕمقا  ُم٤م سم٘مقل وأن٤م قمٚمٞمف وحتٙمقا  اًمزيم٤مة شمدومٕمقا  ٓزم ىم٤مل همػمي

 اًمذي قمغم حتٛمٚمقا  ُمش ًمٙمـ : ظمػم ومٝمذا واهلل  دومٕم٧م أن٧م إذا أُم٤م اًمزيم٤مة قمٚمٞمف دم٥م ٓ

 هق ـمٌٕم٤م ضمدا، سمف أقمج٧ٌم ومٞمف شمٚمٗمظ اًمذي اًمٙمالم ومٝمذا : ٓ ىم٤مل اًمذي وقمغم ٟمٕمؿ ىم٤مل

 اجلزائري؟ سمٙمر أبق ىم٤مًمف ومٞمم رأجؽ ومم : أن٤م سمف شمٙمٚمٛم٧م مم٤م أطمًـ سمّمٞمٖم٦م طمٙم٤مه

 .ُمٕمروف رأجل أن٤م: اًمِمٞمخ

 .احلٙمؿ قمـ أطمٙمل ُم٤م اًمٓمري٘م٦م، ٓ: ُمداظمٚم٦م

 اًمٗمري٘ملم يرض يم٤من إذا اًمٓمري٘م٦م ؿمق سمٞمٝمٛمٜمل إؾمٚمقب،أن٤م ؿمق سمٞمٝمٛمٜمل : اًمِمٞمخ

ح اًمنمقمل سم٤مًمدًمٞمؾ ي٠ميت وٓ  ًمٞمس وأنف ذه٥م، يمؾ ُمـ ُمًتثٜمك اًمذه٥م هذا سم٠منف اعمُـٍَمِّ

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا زيم٤مة، قمٚمٞمف

 قمغم اًمزيم٤مة جي٥م سم٠منف اعمٍمطم٦م إطم٤مدي٨م قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض: أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 قمٚمٞمف أضم٤مب. ٓ: ىم٤مًم٧م زيم٤مشمف؟ خترضملم اعمرأة ؾم٠مل ح٤م اًمرؾمقل وأن اًمٜم٤ًمء، طُمٚمِّـل

 إذا ًمٙمـ ًمٚمٖم٤مي٦م، اًمتج٤مهؾ ُمع إؾمٚمقب هيٛمٜمل ُم٤م وم٠من٤م ٟم٤مر، ُمـ مجرة سم٠مهن٤م اًمًالم

 أُم٤م ًمٚمٕم٤مل، يّمدر أن يٛمٙمـ ُم٤م أؾمٛمك ومٝمق اًمٖم٤مي٦م، صح٦م إمم إؾمٚمقب طمًـ اٟمْمؿ

 ذم يتٙمٚمؿ هق ي٘مقل، سمم يٚمزم ذقمل دًمٞمؾ حتتف ًمٞمس وًمٙمـ ُمٕمًقل، يمالم مجٞمؾ، يمالم

 اعم٠ًمخ٦م ذم اعمختٚمٗم٦م إىمقال يٕمروقا : يٕمٜمل اًمزُم٤من آظمر ديم٤مشمرة يٗمٕمؾ يمم اعم٠ًمخ٦م هذه

 سمذًمؽ ي٠مظمذ وذاك اًمرأي هبذا شم٠مظمذ أن٧م سم٘مك سمٞمخٚمٞمؽ وضمٝم٦م وًمٙمؾ  ٍ: وي٘مقل اًمقاطمدة

  .يزقمٛمقن هٙمذا ُمٚمتٛمس اهلل رؾمقل ُمـ ويمٚمٝمؿ اًمرأي،

 (  11 :44: 41/ 611/ واًمٜمقر اهلدى)
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 بؾغت ـؾام متؽررة أم افعؿر يف مرة تؽقن احلع زـاة هؾ

 احلقل؟ وحال افـصاب

 يمثػم ٕنف قم٤مم؟ يمؾ احلكم زيم٤مة دومع ذم صحٞمح طمدي٨م هٜم٤مك هؾ :مداخؾة

 ..اًمٜم٤مس ُمـ

 قمغم شمٗمّمٞمالً  ُمٗمّمالً  اًمدًمٞمؾ يٙمقن أن اًمقاضم٥م ُمـ ًمٞمس ًمٙمـ إيف،: اًمِمٞمخ

 .اًمٜم٤مس يمٞمػ

 هؾ: ٟم٘مقل أن قمٚمٞمٜم٤م يقضم٥م اًمذي ومم قم٤مم، يمؾ ذم اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ أن إُم٤م: احلكم هذا 

ر اًمٜمّم٤مب دام ُم٤م قم٤مم، يمؾ ذم اًمزيم٤مة سم٢مظمراج يقضم٥م طمدي٨م هٜم٤مك   قم٤مم؟ يمؾ ذم شَمَٙمرَّ

 .واطمدة ُمرة اًمٕمٛمر ذم إٟمف ي٘م٤مل آظمر، رأي ذم هٜم٤مك ٕن: ُمداظمٚم٦م

 دام ُم٤م. اًمٕمٙمس وًمٞمس ٓ، أم دًمٞمؾ قمٜمدك: ًمف ي٘م٤مل اًمذي هذا. قمٚمٞمش ُم٤م: اًمِمٞمخ

 ؾمٜم٦م؟ يمؾ يتٙمرر قَمؿ اًمٜمّم٤مب

 اًمث٤مٟمٞم٦م؟ إُمقال زيم٤مة قمغم ي٘م٤مس سم٤مقمت٤ٌمره يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .ذه٥م هذا ذه٥م هذا أظمل، ىمٞم٤مس ذم ُم٤م: اًمِمٞمخ

 اح٤مل؟ زيم٤مة طمٙمؿ طمٙمٛمف يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .ؿمؽ سمال: اًمِمٞمخ

 ( 11 :11: 44/   137/  واًمٜمقر اهلدى)
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 ظذ افزـاة تتؿ ؾفؾ ُحع هلـ بـات ظدة افقاحد افبقت يف ـان إذا

 يف رشط افتؽؾقػ شـ بؾقغ وهؾ حؾقفـ؟ جمؿقع

 ظؾقفـ؟ افزـاة إجياب

 -ُمثالً – ـمٗمٚم٦م ُمـ أيمثر قمٜمده ؿمخص ًمق يٕمٜمل احلكم، ًمزيم٤مة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 اًمنمط أم اًمٜمّم٤مب، يٌٚمغ قمٜمدهؿ اًمذي احلكم جمٛمقع أنف ذط هؾ ذه٥م، وقمٜمدهؿ

 .. قمٚمٞمف واطمد يمؾ أن

 . اًم٤ٌمًمٖم٦م همػم اًمٓمٗمٚم٦م شم٘مّمد.. .:اًمِمٞمخ

 . اًم٤ٌمًمٖم٦م همػم.. اًم٤ٌمًمٖم٦م همػم أو اًم٤ٌمًمٖم٦م، ٟمٕمؿ اًم٤ٌمًمٖم٦م: ُمداظمٚم٦م

 . اعمقوقع شُمَرىمِّع ٓ: اًمِمٞمخ

 . اًم٤ٌمًمٖم٦م همػم: ُمداظمٚم٦م

  اًم٤ٌمًمٖم٦م؟ همػم شم٘مّمد: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .وشمٙمٚمٞمػ يمٚمٗم٦م قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس هل. ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 إٟم٤ًمن يمؾ ٕن احلكم، هذه ىمٞمؿ سملم اجلٛمع جيقز ٓ طمٞمٜمئذٍ  اًم٤ٌمًمٖم٦م، إمم أنت٘مؾ: وإذاً  

 .. اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم

٧ٌَْم  سمَِم  َٟمْٗمسٍ  يُمؾُّ ﴿ ظمػًما، اهلل ضمزاك: اًمِمٞمخ ًَ  .. [18:اعمدصمر] ﴾َرِهٞمٜم٦َمٌ  يَم

 ...:ُمداظمٚم٦م

 َوَأنْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم ٟمٗمًف، ظمّمقص ذم ُمٙمٚمػ إٟم٤ًمن يُمؾُّ : اعم٘مّمقد: اًمِمٞمخ

٤منِ  ًَمٞمَْس  ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  .[19:اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 طمٞمٜمئذٍ  ومٞمٝم٤م، ختتص طُمٚمـل ُمٜمٝمـ واطمدة وًمٙمؾ سم٤مًمٖم٤مت، سمٜم٤مت اًمٌٞم٧م ذم يم٤من وم٢مذا 
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 طم٤ًمهب٤م هل٤م ُمٜمٝمـ واطمدة يمؾ وأن يمٚمٝمـ، اًمّم٤ٌمي٤م ُمـ احلكم هذه سملم اخلٚمط جيقز ٓ

 . اًمزيم٤مة شُمـْخِرج اًمٜمّم٤مب سمٚمغ -ُمثالً – وم٤مـمٛم٦م طمكم يم٤من وم٢من اخل٤مص،

ًمد: ُمداظمٚم٦م  . اًمقا

  ٟمٕمؿ؟: اًمِمٞمخ

 . اًمزيم٤مة خيرج واًمده٤م: ُمداظمٚم٦م

 . ُمٙمٚمٗم٦م أهن٤م أىمقل أن٤م هل، ٓ، ٓ: اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمف شمٕمتٛمد رء قمٜمده٤م ُم٤م يٙمقن ىمد ُمٍموف، قمٜمده٤م ُم٤م... .ًمٙمـ: ُمداظمٚم٦م

 . واًمده٤م قمغم ومتٕمتٛمد دظمؾ،

 سمٚمغ طمٚمٞمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م: وم٘مٚم٧م ي٠ميت، ُم٤م ُأبلَمِّ  أن أردت أن٤م أظمرى، ُم٠ًمخ٦م هذه: اًمِمٞمخ

 ُم٤م وإٓ ؾمٞمقًم٦م قمٜمده٤م هل أظمرى ُم٠ًمخ٦م اًمزيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م احلقل، قمٚمٞمٝم٤م وطم٤مل اًمٜمّم٤مب

 .أظمرى ىمْمٞم٦م قمٜمده٤م،

 أن ًمٙمـ أظمتٝم٤م، ُمثؾ ومٝمل اًمٜمّم٤مب، طُمٚمٞمٝم٤م سمٚمغ أجْم٤مً  أظمتٝم٤م -ُمثالً – قم٤مئِم٦م 

 سمٞمٜمٝمم ُيـْجَٛمع ٓ اًمٜمّمػ، اًمٜمّم٤مب ُمـ قمٜمده٤م وقم٤مئِم٦م اًمٜمّم٤مب ٟمّمػ قمٜمده٤م وم٤مـمٛم٦م

  واوح؟ ٟمّم٤مهبم، قمـ وخيرج

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 آظمر ذم أثرهت٤م اًمتل اعمِمٙمٚم٦م إمم ٟمٕمقد أن اعم٠ًمخ٦م، اشّمْمح٧م. ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

 أن إطمقال أطمًـ ذم ُيَدسّمر، أُمر هذا ؾمٞمقًم٦م قمٜمده٤م ُم٤م إطمداهـ أن: ومٜم٘مقل اًمٙمالم

 .آظمره إمم أظمقه٤م أُمٝم٤م أبقه٤م يٕمٞمٜمٝم٤م

 طمقهل٤م أطمد ومٞمف ُم٤م أن اًمًٌؾ، سم٠موٞمؼ ومروٜم٤م ومٚمق اح٤مل، هذا شمزيمل أن: اعمٝمؿ 

 اًمٜمّم٤مب، ُمـ ٟم٘مص وًمق احلكُم، ٟمٗمس ُمـ خترج أن جي٥م طمٞمٜمئذٍ  قمٜمٝم٤م، زيم٤مة خيرج

  واوح؟ وأب٘مك، هل٤م ظمػم ومذًمؽ

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م
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 . ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

  اًمرؿمد؟ سمٚمقغ اًمزيم٤مة ذوط ُمـ هؾ ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ؿمٞمخ ي٤م: ُمداظمٚم٦م

 يمم اًمرؿمد ؾمـ سمٚمقغ سمٕمد إٓ اإلٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م ُيَٙمٚمَّػ ٓ قم٤ٌمدة يمؾ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 اًمٜم٤مئؿ وقمـ يٌٚمغ، طمتك اًمّمٌل قمـ: صمالصم٦م قمـ اًم٘مٚمؿ رومع»: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ىمٚم٧م،

 .شيٗمٞمؼ طمتك اعمجٜمقن وقمـ ٘مظ،يًتٞم طمتك

 هق هؾ اًمرؿمد، ؾمـ يٌٚمغ ل اًمذي اًمٞمتٞمؿ ًمقزم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٗم٘مٝم٤مء اظمتٚمػ: وًمذًمؽ 

  ٓ؟ أم اًمٜمّم٤مب، سمٚمغ إذا اًمٞمتٞمؿ هذا ذه٥م زيم٤مة سم٢مظمراج ُمٙمٚمػ

 وزم قمغم أي قمٚمٞمف، جي٥م أنف: وآظمر آٟمٗم٤ًم، ؾمٛمٕم٧م ُم٤م هق أطمدمه٤م: اصمٜم٤من ىمقٓن

 :سمٚمٗمظ وهمػمه اًمؽمُمذي رواه طمديث٤مً  هٜم٤مك ٕن ،اًمٞمتٞمؿ ُم٤مل زيم٤مة ُيـْخرج أن اًمٞمتٞمؿ

 . وٕمٞمػ احلدي٨م وًمٙمـ ،شاًمزيم٤مة شم٠ميمٚمٝم٤م أن ىمٌؾ اًمٞمت٤مُمك، أُمقال ذم ادمروا»

  واًمذُم٦م؟ سم٤مًمٕملم أم سم٤مًمذُم٦م، أم سم٤مًمٕملم، ُمتٕمٚم٘م٦م هل اًمزيم٤مة هؾ: ُمداظمٚم٦م

 . سم٤مًمٕملم هق ٓ،: اًمِمٞمخ

  اًمذُم٦م؟ طمؼ وإٓ اًمٕملم طمؼ: ُمداظمٚم٦م

 . اًمٕملم طمؼ: اًمِمٞمخ

 . سم٤مًمًـ إذاً  قمالىم٦م، ًمف ُم٤م إًذا: ُمداظمٚم٦م

  يمٞمػ؟: اًمِمٞمخ

 . سم٤مًمًـ قمالىم٦م ًمف ُم٤م قملم، طمؼ دام ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 ؾمٌؼ وم٘مد اًمتٙمٚمٞمػ أُم٤م ُمٜمف، يًتٗمٞمد اًمٗم٘مػم سم٤مقمت٤ٌمر اًمٕملم طمؼ ًمٙمـ ،َّٓ وا: اًمِمٞمخ

 . قمٜمف اجلقاب

 . ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 . وإي٤مك: اًمِمٞمخ
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 أن ط اًمٜمٌل وم٠مُمره وزم وهق ًمٚمخٛمر ظم٤من قمٜمده يم٤من اًمذي اًمرضمؾ]: ُمداظمٚم٦م

  قمٜمف؟ يزيمل وزم ًمف يٙمقن أن يٕمٜمل قمٚمٞمف، يًتدل أٓ [اخلٛمر يريؼ

  اخل٤من؟ هق ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .. ُمٙم٤من يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .. ُمّمٜمع: ُمداظمٚم٦م

 . اخلٛمر ُمـ ُمّمٜمع: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 . ٕجت٤مم هذا: وم٘م٤مل هذا، هيراق أنف ط اًمرؾمقل أُمر ح٤م: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 . أهرىمٝم٤م: ًمف وم٘م٤مل: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 . هذا قمغم يًتدل أٓ: ُمداظمٚم٦م

 . أره٘مف ًمٞمس، أرىمف: اًمِمٞمخ

  أهرىمف؟: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 أو -ُمثالً – ممٙمـ اًمٓمٗمؾ هذا وزمّ  اًمقزم يٕمٜمل أن هذا، قمغم يًتدل أٓ: ُمداظمٚم٦م

 .. قمٜمف اًمقيمٞمؾ

 اهلل، طمرم مم٤م آٟمتٗم٤مع جيقز ٓ سم٠منف قمالىمتف هذا قمالىم٦م، ًمف ًمٞمس هذا ٓ،: اًمِمٞمخ

  يمٞمػ؟ قمروم٧م

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 سمؾ ٓ: ىم٤مل أوم٠مبٞمٕمٝم٤م؟» اخلٛمر ُمـ زىم٤مق وهلؿ أجت٤مم زم :اًم١ًمال ٕن: اًمِمٞمخ
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  يمٞمػ؟ ٧مومقمر ،شأهرىمٝم٤م

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمزيم٤مة، قمالىم٦م ًمٚمحدي٨م ًمٞمس إجت٤مم، ًمّم٤مًمح هب٤م يٜمتٗمع أن ُمـ ُمٜمٕمف ومٝمق: اًمِمٞمخ

  واوح؟

 . واوح ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ( 11 :12 :15/ 512/واًمٜمقر اهلدى)

 وافبقت وإرض احلع زـاة

ة قمٜمد اًمذي ًمٚمذه٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة  ُمٌٚمغ، -ُمثالً – متٚمؽ ٓ وهل اعمرأ

 . .قمٜمده٤م اُمرأة هل إرض أو

 . طمكم وقمٜمده٤م أرض،: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي: ُمداظمٚم٦م

 . اًمٜمّم٤مب سمٚمغ ُم٤م واحلكم: اًمِمٞمخ

رت ٓ يمال،: ُمداظمٚم٦م  ُم٤م وهل اًمزيم٤مة، ذم اًمٓمري٘م٦م هل ُم٤م رء، وٓ سمٞمٕم٧م وٓ ُأضمِّ

 . ومٚمقس قمٜمده٤م

  طمكم؟ قمٜمده٤م: اًمِمٞمخ

 . طمكم قمٜمده٤م يف،إ: ُمداظمٚم٦م

  اًمٜمّم٤مب؟ يٌٚمغ: اًمِمٞمخ

 . يٕمٜمل شم٘مري٤ٌمً : ُمداظمٚم٦م

 . حتديداً  شم٘مري٤ٌمً  ومٞمٝم٤م ُم٤م هذه اًمِمٖمالت شم٘مري٤ًٌم، أجش: اًمِمٞمخ

 . اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ: ُمداظمٚم٦م
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 . جي٥م ٓ أو جي٥م: ًمؽ أىمقل أضمؾ ُمـ: اًمِمٞمخ

 . اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ: ُمداظمٚم٦م

 آظمر رء أُم٤م إراض، أُم٤م اًمزيم٤مة، وضم٧ٌم اًمٜمّم٤مب سمٚمغ إذا احلكم ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

  ذيمرت؟ أجش

 . سمٞم٧م: ُمداظمٚم٦م

  دار؟ سمٞم٧م،: اًمِمٞمخ

 . .دار: ُمداظمٚم٦م

  ُم١مضمرة؟: اًمِمٞمخ

 . صم٤مٟمٞم٦م ُمٜمٓم٘م٦م ذم: ُمداظمٚم٦م

  ُم١مضمرة؟: اًمِمٞمخ

 . ُأضمرت ُم٤م ٓ،: ُمداظمٚم٦م

 . احلكم إٓ رء، قمٚمٞمٝم٤م يٓمٚمع ُم٤م: اًمِمٞمخ

 . اًمزيم٤مة شمدومع أن قمٚمٞمٝم٤م: ُمداظمٚم٦م

  واوح؟ اًمٜمّم٤مب، سمٚمغ إذا: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمّمٞمح٦م إًمٞمؽ أؾمدي أن أريد أن٤م ًمٙمـ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 . شمٗمْمؾ: ُمداظمٚم٦م

  ديٜمؽ؟ أُمر هيٛمؽ -هلل واحلٛمد- ؿم٤مسم٤مً  أراك أن٤م: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي: ُمداظمٚم٦م

  حلٞمتؽ؟ حتػ ومٚممذا: اًمِمٞمخ
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 . اهلل ؿم٤مء إن: ٟم٘مقل اهلل، ؿم٤مء إن ُٟمَقومِّره٤م اهلل ؿم٤مء إن: ُمداظمٚم٦م

ْؾ  قَمَزُْم٧َم  وَم٢ِمَذا﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم وًمٙمـ اهلل، ؿم٤مء إن ىمؾ: اًمِمٞمخ   قَمغَم  وَمَتَقيمَّ
ِ
 ﴾اّللَّ

 . [349:قمٛمران آل]

 . اهلل ؿم٤مء إن: ُمداظمٚم٦م

 . اًمِم٤ٌمب يٖمرك ٓ: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 . اًمٔم٤مهر ذم قم٤مزم أنف قمٚمٞمف يٌدو: ُمداظمٚم٦م

  ٟمٕمؿ؟: اًمِمٞمخ

 . قم٤مزم أنف قمٚمٞمف يٌدو: ُمداظمٚم٦م

  شم٤ٌمؿمػم؟ يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 . شم٤ٌمؿمػم يفإ: ُمداظمٚم٦م

 أهنؿ اًمٚمحٞم٦م سمحٚمؼ اسمتٚمقا  اًمذيـ ُمِم٤ميمؾ ُمـ اٟمٔمر؟ اهلل، ؿم٤مء إن: اًمِمٞمخ

  يتحٚمٚمقا؟ أن يريد أٓ اًمٜمحر يقم ي٠ميت ح٤م ٕنف ذ، هق سم٤مًمذي اًمٕم٤ٌمدة يًتٗمتحقن

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .. .ُمّمٞم٦ٌم هذه اعمٜمٓم٘م٦م، هذه ُمـ يتحٚمٚمقا : اًمِمٞمخ

 (   13 :16 :37/ 512/واًمٜمقر اهلدى) 

 ؾقف؟ افزـاة تؼسقط حؽؿو احلع زـاة

حقا  أن اًمرضم٤مء: مداخؾة ة، طُمكم زيم٤مة ًمٜم٤م شُمَقوِّ  ومٞمف اًمزيم٤مة شم٘مًٞمط جيقز وهؾ اعمرأ

 احلكم؟ هذه ذم ًمٚمزيم٤مة يٙمٗمل ُمٌٚمغ يقضمد ٓ يم٤من إن

 مت٤مُم٤ًم، اًمٜم٘مديـ يمزيم٤مة واضم٦ٌم أهن٤م اًمٕمٚممء ىمقزم ُمـ اًمراضمح ذم احلكم زيم٤مة: اًمِمٞمخ
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 خترج أن اًمذه٥م سمحكم شمتحغم ُمـ شم٠مُمر وصحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م هٜم٤مك ٕن: ذًمؽ

 . اًم١ًمال ُمـ إول اًمِمؼ قمـ اجلقاب هذا اًمزيم٤مة،

 دمد ٓ احلكم ص٤مطم٦ٌم يم٤مٟم٧م إذا اًمت٘مًٞمط؟ جيقز هؾ: وهق: ُمٜمف اًمث٤مين اًمِمؼ أُم٤م

سم٤من اًم١ًمال ُمـ اًمِمؼ هذا قمغم قمٜمدي: طُمٚمٞمٝم٤م زيم٤مة شم١مدي ُم٤م قمٜمده٤م : أطمدمه٤م: ضمقا

ءً  اًمذُم٦م، شمؼمئ٦م اعم٘مّمقد ٕن ذًمؽ: ؿمؽ ٓ جيقز،  . آضمالً  أو قم٤مضمالً  يم٤من ؾمقا

 سم٤مجلقاب يتٕمٚمؼ وأطمدمه٤م اجلقاب، هذا سمتمم يتٕمٚم٘م٤من ؿمٞمئ٤من أو أُمران هٜم٤م وًمٙمـ

 ٓ اًمت٘مًٞمط شمريد اًمتل اعمرأة هذه أن: إول: وم٠مىمقل آٟمٗم٤ًم، إًمٞمف أذت اًمذي اًمث٤مين

 سم٠من قمٚمٞمٝم٤م ُٟمٚمِّح  وًمذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م: جي٥م ُم٤م آظمر إمم  ُم٤مهل٤م زيم٤مة ًمت١مدي شمٕمٞمش أن شمْمٛمـ

 ُمـ وهذا آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤مه ح٤م واطمدة: ودومٕم٦م واطمدة وظمٓمقة يمٚمٝم٤م، اًمزيم٤مة سم٢مظمراج شم٤ٌمدر

ـْ  َُمْٖمِٗمَرةٍ  إمَِم  َوؾَم٤مِرقُمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕم٤مين َٛمَقاُت  قَمْرُوَٝم٤م َوضَمٜم٦َّمٍ  َرسمُِّٙمؿْ  ُِم ًَّ  اًم

 حتّمٞمؾ إمم ؾم٤مرقمقا  أي: رسمٙمؿ ُمـ ُمٖمٗمرة إمم وؾم٤مرقمقا . [311:قمٛمران آل] ﴾َوإَْرُض 

 اًمٜمص هذا حت٘مٞمؼ واعمًٚممت اعمًٚمٛملم ُمـ أراد ومٛمـ اًمّم٤محل٦م سم٤مٕقممل رسمٙمؿ ُمٖمٗمرة

 قمٚمٞمف سم٤محل٩م، اًمتٕمجٞمؾ قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٛمرة، اًمتٕمجٞمؾ قمٚمٞمف ظمػم، سمٙمؾ اًمتٕمجٞمؾ ومٕمٚمٞمف اًم٘مرآين

 .ذُمتف سمرأت وم٘مد وورم أظمر إن ًمٙمٜمف اًمزيم٤مة، سم٢مظمراج اًمتٕمجٞمؾ

  أنف: -اًمذه٥م سمحكم يتحٚملم اًماليت اًمٜم٤ًمء أنّمح أن٤م اًمذي- أظمر اجلقاب أُم٤م

 وذًمؽ طمٚمٞمٝم٤م، شمٍمف أن ومٕمٚمٞمٝم٤م طمٚمٞمٝم٤م، زيم٤مة ُمٜمف خترج ُم٤م قمٜمده٤م يقضمد ٓ يم٤من إذا

 هق ُمٜمف اًمٖم٤مًم٥م أن وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤ًمء، سمف اسمُتكم اًمذي احلكم هذا ُمـ ًمٚمخالص يمخٓمقة

 هق اعمَُحّٚمؼ سم٤مًمذه٥م اًمتحٚمؼ أن واطمد، طمدي٨م ُمـ أيمثر ذم ضم٤مء اًمذي اعمحٚمؼ اًمذه٥م

 .ٟم٤مر ُمـ ؾمقار أو ٟم٤مر ُمـ ـمقق أو ٟم٤مر ُمـ طمٚم٘م٦م

 يمتٚم٦مً  اًمزيم٤مة إظمراج قمـ اًمٕمجز ُمـ اعمث٤مسم٦م هبذه يم٤مٟم٧م ُمـ شمٕمجؾ أن: أرى ًمذًمؽ 

 وًمٕمؾ اعمحٚمؼ، اًمذه٥م ذ ُمـ وشمًؽميح اًمزيم٤مة، وخترج احلكم هذا شمٌٞمع أن واطمدة

 .يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر هبذا

 ( 11 :12: 18/   599/  واًمٜمقر اهلدى)
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 فؾزيـة ادعد احلع زـاة

 أطمد شم٠ًمل رُمْم٤من، ذم أُمقاهلؿ زيم٤مة ُيـْخرضمقن اًمٜم٤مس أيمثر أن سم٤مقمت٤ٌمر: مداخؾة

 سمف؟ شمتزيـ ومٞمم أي زيم٤مة اعمرأة طمٚمٞم٦م قمغم هؾ: إظمقات

 .واًمٗمْم٦م اًمذه٥م طمكم ذم اًمزيم٤مة ُمـ سمد ٓ: اًمِمٞمخ

 ( 11 :15: 17/   295/  واًمٜمقر اهلدى)

 افزـاة يف احلع ظذ اجلقاهر تؼاس وهؾ احلع زـاة

 . اًمٜم٤ًمء سمف شمتحغم اًمتل ًمٚمذه٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم: مداخؾة

 . زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م: اًمِمٞمخ

 . واطمدة ُمرةً  زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م: ُمداظمٚم٦م

 . واهلل ٓ،: اًمِمٞمخ

  ؾمٜم٦م؟ يمؾ: ُمداظمٚم٦م

 ..ؾمٜم٦م يمؾ: اًمِمٞمخ

 . أجْم٤مً  شمٜمٗمؼ اجلقاهر أُم٤م واًمٗمْم٦م، اًمذه٥م :مداخؾة

 . اًمذه٥م ُمـ أهمغم هق اًمذي واًمٌالشملم اًمٙمريٛم٦م اجلقاهر ٓ، ٓ، ٓ،: اًمِمٞمخ

  قمٚمٞمف؟ ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 . زيم٤مة قمٚمٞمف ُم٤م: اًمِمٞمخ

 . واًمٗمْم٦م واًمذه٥م: ُمداظمٚم٦م

 .حمٚم٘م٤مً  يم٤من وًمق سمف، اًمتحكم وجيقز ٟمٕمؿ، أي: اًمِمٞمخ

 . حمٚم٘م٤مً  يم٤من وًمق سمف، اًمتحكم جيقز: ُمداظمٚم٦م
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ك اًمذه٥م أُم٤م اًمذه٥م، همػم: ُمداظمٚم٦م  .قم٤مم يُمّؾ  ُيَزيمَّ

 . قم٤مم يمؾ واًمٗمْم٦م اًمذه٥م قم٤مم، يمؾ: اًمِمٞمخ

 . يٕمٜمل طمٚمٞمٝم٤م يم٤من وًمق: ُمداظمٚم٦م

 مم٤م أيمثر سمف ُيَتَٛمتَّع ٕنف اًمٙمٜمز: ُمـ اًمزيم٤مة سم٢مجي٤مب أومم هذا: يٕمٜمل ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 . سمٙمٜمزه اًمٙمٜمز ص٤مطم٥م َيَتَٛمّتع

 . قمٚمٞمف زيم٤مة ٓ اًمٌالشملم أن طمٙمٛم٦م ُم٤م ـمٞم٥م،: ُمداظمٚم٦م

 . أقمٚمؿ اهلل: ًمؽ أىمقل أن طم٤مًمؽ يرض اًمذي أقمرف، ٓ: اًمِمٞمخ

 .ٓ ٓ: ُمداظمٚم٦م

  ُمٖمرب؟ صٚمٞمٜم٤م أنف احلٙمٛم٦م ُم٤م: اًمِمٞمخ

 . ٓ ٓ: ُمداظمٚم٦م

ل ٓ،: اًمِمٞمخ  . ىمٚمٞمالً  قمكمَّ  سم٤مًمؽ ـَمقِّ

 اجلقاب اًم١ًمال، هق أقمٚمؿ، اهلل ٟمدومع؟ ٓ ٟمحـ ح٤مذا.. اومٝمٛمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 . اًمٜمص طم٥ًم: يٕمٜمل يم١ًمال اًمّمحٞمح،

 . ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .. .:يٕمٜمل إٟمم اًمّمحٞمح، اجلقاب هق أقمٚمؿ، اهلل: ُمداظمٚم٦م

 . يٕمٜمل ومٞمف أفمـ ُم٤م: اًمِمٞمخ

  ذه٥م؟ ًمٞمس أو ذه٥م، هق اًمٌالشملم ذم: ُمداظمٚم٦م

 . ذه٥م ًمٞمس ٓ،: اًمِمٞمخ

 . ٓ: ُمداظمٚم٦م

 . أبٞمض ذه٥م اًمٜم٤مس يًٛمقٟمف: ُمداظمٚم٦م



 561 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة احلكم

 . إؾمقد اًمذه٥م يًٛمقن ُمثٚمم صحٞمح، يًٛمقٟمف ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

  ُم٤مًٓ؟ أخٞمس: ُمداظمٚم٦م

 . سمغم: اًمِمٞمخ

  اًمزيم٤مة؟ قمٚمٞمف ٟمدومع ٓ ح٤مذا: ُمداظمٚم٦م

 .ُم٤مل يمؾ قمغم اًمزيم٤مة قمٚمٞمٜم٤م وُمِرَض  ُم٤م ٕنف: اًمِمٞمخ

 (  11: 52: 13/ 837/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 52: 37/ 837/ واًمٜمقر اهلدى) 





 التحارة عزوض سكاة





 567 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة

 ادستغلت وٓ افتجارة ظروض يف زـاة ٓ

 دًمٞمؾ ٓ مم٤م اًمتج٤مرة قمروض قمغم اًمزيم٤مة سمقضمقب اًم٘مقل أن واحلؼ :اإلمام ؿال 

 ي١ميده٤م اًمتل شإصٚمٞم٦م اًمؼماءة» ًم٘م٤مقمدة ُمٜم٤موم٤مشمف ُمع اًمّمحٞمح٦م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم قمٚمٞمف

 وأقمراوٙمؿ وأُمقاًمٙمؿ دُم٤مءيمؿ وم٢من: »اًمقداع طمج٦م ظمٓم٦ٌم ذم ط  ىمقًمف هٜم٤م

 هؾ أٓ هذا سمٚمديمؿ ذم هذا ؿمٝمريمؿ ذم هذا يقُمٙمؿ يمحرُم٦م طمرام قمٚمٞمٙمؿ وأبِم٤مريمؿ

 .احلدي٨م. ش...وم٤مؿمٝمد مهللا سمٚمٖم٧م؟

 .3548 شاإلرواء» ذم خمرج وهق وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه

 سمٌٕمض ختّمٞمّمٝم٤م إىمؾ قمغم أو ٟم٘مْمٝم٤م اًمًٝمؾ ُمـ ًمٞمس اًم٘م٤مقمدة هذه وُمثؾ

 :قمٜمٝمم اهلل رض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد يم٘مقل صح٧م وًمق أصم٤مر

 .شًمٚمتج٤مرة يم٤من ُم٤م إٓ زيم٤مة اًمٕمروض ذم ًمٞمس»

 .صحٞمح سمًٜمدشإم» ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم أظمرضمف

 وٓ زيم٤مهت٤م ٟمّم٤مب سمٞم٤من ومٞمف ًمٞمس وم٢مٟمف ط اًمٜمٌل إمم ُمرومقع همػم ُمقىمقوم٤م يمقٟمف وُمع

 سمم وإٟمم يمٛمٞم٦م أو سمزُمـ ُم٘مٞمدة همػم ُمٓمٚم٘م٦م زيم٤مة قمغم محٚمف ومٞمٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م إظمراضمف جي٥م ُم٤م

 يم٘مقًمف سم٤مإلٟمٗم٤مق أُمرة اًمٜمّمقص قمٛمقم ذم طمٞمٜمئذ ومٞمدظمؾ ص٤مطمٌٝم٤م ٟمٗمس سمف شمٓمٞم٥م

٤َم َي٤م﴿: شمٕم٤ممم ـَ  َأهيُّ ِذي فُ  َوآشُمقا ﴿: وقمال ضمؾ وىمقًمف ﴾...َرَزىْمٜم٤َميُمؿْ ْ مِم٤َّم َأنِْٗمُ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ  طَم٘مَّ

 :ط اًمٜمٌل ويم٘مقل ﴾طَمَّم٤مِدهِ  َيْقمَ 

 ظمٚمٗم٤م ُمٜمٗم٘م٤م أقمط مهللا: أطمدمه٤م يٜمزٓن ُمٚمٙم٤من إٓ ومٞمف اًمٕم٤ٌمد يّمٌح يقم ُمـ ُم٤م»

 .ششمٚمٗم٤م ممًٙم٤م أقمط مهللا: أظمر وي٘مقل

 .961 سمرىمؿ شاًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم خمرج وهق. وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه

   :قمٓم٤مء زم ىم٤مل: ضمري٩م اسمـ وم٘م٤مل اًمًٚمػ سمٕمض قمـ ذيمرشمف مم٤م رء صح وىمد

 رء وٓ قمرض وٓ ومّمقص وٓ ي٤مىمقت وٓ زسمرضمد وٓ اًمٚم١مًم١م ذم صدىم٦م ٓ» 



 568 زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .شي٤ٌمع طملم صمٛمٜمف ذم اًمّمدىم٦م ومٗمٞمف يدار ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤م يم٤من وإن سمف يت٤مضمر ٓ أي يدار ٓ

 وؾمٜمده 355/  1 ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ 7123/  85/  5 اًمرزاق قمٌد أظمرضمف

 .ضمدا صحٞمح

 ش.ي٤ٌمع طملم صمٛمٜمف ذم اًمّمدىم٦م ومٗمٞمف: »ىمقًمف ُمٜمف واًمِم٤مهد

 ذح» ذم اًمٌٖمقي ٓدقم٤مء إسمٓم٤مل ومٗمٞمف طمقٓ وٓ ٟمّم٤مسم٤م وٓ شم٘مقيم يذيمر ل وم٢مٟمف

 ٟمّم٤مسم٤م يم٤مٟم٧م إذا اًمتج٤مرة قمروض ىمٞمٛم٦م ذم اًمزيم٤مة وضمقب قمغم اإلمج٤مع 41/  2 شاًمًٜم٦م

 !اًمٔم٤مهري داود إٓ ذًمؽ ذم خي٤مًمػ ل أنف زقمؿ يمم احلقل مت٤مم قمٜمد

/  567 شإُمقال» يمت٤مسمف ذم طمٙمك ىمد اهلل رمحف قمٌٞمد أب٤م أن اًمزقمؿ هذا يٌٓمؾ مم٤م وإن

 قمٜمك يٙمقن أن ضمدا اعمًتٌٕمد وُمـ. اًمتج٤مرة أُمقال ذم زيم٤مة ٓ أنف اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض قمـ 3391

 أو ؾمٜم٦م وقمنميـ أرسمٕم٤م قمٌٞمد أيب إُم٤مم ووم٤مة قمٜمد يم٤من قمٛمره ٕن ٟمٗمًف داود اًمٌٕمض هبذا

 اإلُم٤مم ُمثؾ حيٙمل سمحٞم٨م قمٚمٛمٞم٦م ؿمٝمرة ًمف يٙمقن أن قم٤مدة يٌٕمد اًمًـ هذا ذم يم٤من وُمـ أىمؾ

 .ومت٠مُمؾ 616 أو 611 ؾمٜم٦م داود ووًمد 665 ؾمٜم٦م شمقذم وىمد ظمالومف قمٌٞمد أيب

 :اًمّم٤مئغ إسمراهٞمؿ ىم٤مل وم٘مد رسم٤مح أيب سمـ قمٓم٤مء اًمٌٕمض سمذاك أراد قمٌٞمد أب٤م وًمٕمؾ

 ي٘مقم أن أقمٚمٞمف زيم٤مشمف طمي ؿمتك أصٜم٤مف ذم يمثػم ُم٤مل ًمف شم٤مضمر: قمٓم٤مء ؾمئؾ»

 أو ذه٥م ُمـ يم٤من ُم٤م وًمٙمـ ٓ: ىم٤مل زيم٤مشمف؟ ومٞمخرج صمٛمٜمف أنف يٕمٚمؿ ُم٤م ٟمحق قمغم ُمت٤مقمف

 .شسم٤مقمف إذا ُمٜمف أظمرج سمٞمع ُمـ يم٤من وُم٤م زيم٤مشمف ُمٜمف أظمرج ومْم٦م

 ىم٤مل يمم  طمًـ سمًٜمد 3711/  952/  1 شإُمقال» يمت٤مسمف ذم زٟمجقيف اسمـ أظمرضمف

 .اعمت٘مدُم٦م ضمري٩م اسمـ ًمرواي٦م ىمقي ؿم٤مهد وهق ومٞم٤مض ذي٥م ؿم٤ميمر اًمديمتقر قمٚمٞمف اعمٕمٚمؼ

 ذيمره مم٤م وهمػمه٤م أصم٤مر هلذه ومٞمٝم٤م اإلمج٤مع ادقم٤مء يّمح ٓ اعم٠ًمخ٦م أن اًم٘مقل ومجٚم٦م

 :شمٕم٤ممم اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم سم٘مقل يذيمرٟم٤م اًمذي إُمر شاعمحغم» ذم طمزم اسمـ

 .شاظمتٚمٗمقا  ًمٕمٚمٝمؿ يدريف وُم٤م يم٤مذب ومٝمق اإلمج٤مع ادقمك ُمـ»

 ُمـ أهن٤م شمٌلم صمؿ اإلمج٤مع ومٞمٝم٤م ادقمل ُم٤ًمًم٦م ُمـ ومٙمؿ - ظمػما  اهلل ضمزاه - وصدق

 و شاجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» ُمثؾ ُم١مًمٗم٤مشمٜم٤م سمٕمض ذم ُمٜمٝم٤م أُمثٚم٦م ذيمرٟم٤م وىمد اخلالف ُم٤ًمئؾ



 569 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة

 .وهمػمه٤م شاًمزوم٤مف آداب»

 قمروض ذم زيم٤مة ٓ أنف إمم وذه٥م هذه ُم٠ًمختٜم٤م ذم اًم٘مقل طمزم اسمـ أؿمٌع وىمد

 قمٚمٛمٞم٤م ٟم٘مدا يمٚمٝم٤م وٟم٘مده٤م ومٞمٝم٤م شمٜم٤مىمْمٝمؿ وسملم سمقضمقهب٤م اًم٘م٤مئٚملم أدًم٦م قمغم ورد اًمتج٤مرة

 .651 – 611/  2 شاعمحغم» يمت٤مسمف ذم ضمدا ُمٗمٞمد وم٢مٟمف ومراضمٕمف دىمٞم٘م٤م

 ذم ظم٤من طمًـ وصديؼ شاًمٌٝمٞم٦م اًمدرر» ذم اًمِمقيم٤مين إًمٞمف ذه٥م ومٞمم شمٌٕمف وىمد

 طمدائؼ» ص٤مطم٥م قمغم اًمِمقيم٤مين ورد 391 - 396/  3 شاًمٜمدي٦م اًمروو٦م» ذطمف

 .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمف 67 - 62/  6 شاجلرار اًمًٞمؾ» يمت٤مسمف ذم سم٤مًمقضمقب ىمقًمف شإزه٤مر

 سمٕمض شمٌٜم٤مه اًمذي ش3»شاعمًتٖمالت» قمغم اًمزيم٤مة سمقضمقب ىمقًمف أجْم٤م قمٚمٞمف رد وىمد

 :67/  6 اهلل رمحف اًمِمقيم٤مين وم٘م٤مل احل٤مض اًمٕمٍم ذم اًمٙمت٤مب

 هؿ اًمذيـ إول اًم٘مرن أهؾ هب٤م ؾمٛمع وٓ اًمزُمـ أذن قمغم شمٓمـ ل ُم٠ًمخ٦م هذه»

 احلقادث ُمـ هل وإٟمم يٚمٞمف اًمذي صمؿ يٚمٞمف اًمذي اًم٘مرن وٓ اًم٘مرون ظمػم

 أىمقاهلؿ اظمتالف قمٜمك اإلؾمالُمٞم٦م اعمذاه٥م أهؾ هب٤م يًٛمع ل اًمتل واعم٤ًمئؾ اًمٞمٛمٜمٞم٦م 

 وىمد. ىمٞم٤مس وٓ ؾمٜم٦م وٓ يمت٤مب ُمـ وٓ قمٚمؿ ُمـ أث٤مرة قمٚمٞمٝم٤م شمقضمد وٓ أىمٓم٤مرهؿ وشم٤ٌمقمد

 يم٤من وإٓ سمح٘مٝم٤م إٓ أظمذه٤م حيؾ ٓ اإلؾمالم سمٕمّمٛم٦م ُمٕمّمقُم٦م اعمًٚمٛملم أُمقال أن قمرومٜم٤مك

 .شاعم٠ًمخ٦م هذه ذم يٙمٗمٞمؽ اعم٘مدار وهذا. سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمٜم٤مس أُمقال أيمؾ ُمـ ذًمؽ

 .وقمٚمم وم٘مٝم٤م شمزدد 395/  3 شاًمٜمدي٦م اًمروو٦م» هل٤م وراضمع

 ومٞمف اًمتج٤مرة قمروض زيم٤مة وضمقب سمٕمدم اًم٘مقل أن سمٕمْمٝمؿ يدقمل ىمد: ه٤مُم٦م وم٤مئدة

 .واعمثريـ إهمٜمٞم٤مء أُمقال ذم واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء حلؼ إو٤مقم٦م

 :وضمٝملم ُمـ واجلقاب

 إذن سمٖمػم قمٜمده ُمـ ؿمٞمئ٤م ينمع أن ٕطمد ومٚمٞمس شمٕم٤ممم اهلل سمٞمد يمٚمف إُمر أن: إول

ةُ  هَلُؿُ  يَم٤منَ  َُم٤م َوخَيَْت٤مرُ  َيَِم٤مءُ  َُم٤م خَيُْٚمُؼ  َوَرسمَُّؽ ﴿ وضمؾ قمز اهلل ُمـ ػَمَ
  ؾُمٌَْح٤منَ  اخْلِ

ِ
 َوشَمَٕم٤ممَم  اّللَّ

                                                           

 [.ُمٜمف.]وٟمحقه٤م اًمدواب ويمذًمؽ ُم٤مًمٙمٝم٤م يٙمرهي٤م اًمتل يم٤مًمدور ( 3)



 511 زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

يُمقنَ  قَممَّ   اظمتالف قمغم اخليوات قمغم زيم٤مة ٓ أنف قمغم أمجٕمقا  أهنؿ شمرى أٓ ﴾ُينْمِ

 اًم٘مّم٥م قمغم زيم٤مة ٓ أنف قمغم واشمٗم٘مقا  وهمػمه اعمّمٜمػ قمٜمد ُمذيمقر سمٞمٜمٝمؿ يمثػم

 قمـ اجلقاب يم٤من هذا قمـ ضمقاهبؿ يم٤من ومم ىمٞمٛمتٝم٤م سمٚمٖم٧م ُمٝمم واحلٓم٥م واحلِمٞمش

 وٓ اخليوات ُمـ اًمزيم٤مة شم١مظمذ شمٙمـ ل أنف ضمزم ىمد اعم١مًمػ أن قمغم اًمدقمقى شمٚمؽ

 .واًمرـم٥م اًمٕمٜم٥م إٓ اًمٗمقايمف ُمـ همػمه٤م ُمـ

 .أصٚمٝم٤م ُمـ اًمدقمقى شمٌٓمؾ وسمف احلؼ هق ومٝمذا: وم٠مىمقل

 أهن٤م اًمزيم٤مة ومرض طمٙمٛم٦م ذم اًمٜمٔمر ىمٍم قمغم ىم٤مئٛم٦م اًمدقمقى شمٚمؽ أن: وأظمر

َدىَم٤مُت  إِٟمََّم ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمم ظمالومف قمغم وإُمر وم٘مط اًمٗم٘مراء ًمٗم٤مئدة   اًمّمَّ
ِ
ء  ًمِْٚمُٗمَ٘مَرا

٤ميملِمِ  ًَ َٗم٦مِ  قَمَٚمٞمَْٝم٤م َواًْمَٕم٤مُِمٚملِمَ  َواعْمَ  .أي٦م ﴾...ىُمُٚمقهُبُؿْ  َواعْم١َُمًمَّ

 اًمدقمقى أن وضمدٟم٤م ىمٚمٞمال احلٙمٛم٦م ذم اًمٜمٔمر ووؾمٕمٜم٤م يمذًمؽ إُمر يم٤من وم٢مذا

 وومٞمف - ًمٚمٛمجتٛمع أنٗمع هب٤م وُمت٤مضمرهتؿ أُمقاهلؿ إهمٜمٞم٤مء  ـمرح ٕن سم٤مـمٚم٦م اعمذيمقرة

 قمٚمؿ ذم اعمتخّمّمقن يدريمف هذا وًمٕمؾ زيم٤مشمف أظمرضمقا  وًمق يمٜمزه٤م ُمـ - اًمٗم٘مراء

 .اًمتقومٞمؼ وزم واهلل همػمهؿ ُمـ أيمثر آىمتّم٤مد

 ٕن وٕمٞمػ ومٝمق قمٛمر قمـ اًمتج٤مرة زيم٤مة طمٙمؿ ذم اعم١مًمػ أورده اًمذي إثر وأُم٤م

 طم٤ٌمن اسمـ شمقصمٞمؼ ومٞمف خيدج وٓ طمزم اسمـ ىم٤مل يمم جمٝمقٓن وواًمده مح٤مس سمـ قمٛمرو أب٤م

ًمد  ل وًمذًمؽ ذًمؽ ذم ًمت٤ًمهٚمف سمف يقصمؼ ٓ طم٤ٌمن اسمـ شمقصمٞمؼ أن ُمرارا قمٚمٞمف ٟمٌٝمٜم٤م ح٤م ًمٚمقا

م سمٚمقغ» ذم ومٍمح سمف احل٤مومظ يٕمتد  !ًملم إؾمٜم٤مده سم٠من شاعمرا

 :ىم٤مل شاعمٖمٜمل» قمـ ذًمؽ قم٘م٥م اعم١مًمػ ٟم٘مٚمف ُم٤م وأُم٤م

 !شإمج٤مقم٤م ومٞمٙمقن شمٜمٙمر ول ُمثٚمٝم٤م يِمتٝمر ىمّم٦م وهذه»

 اإلمج٤مع قمغم يدل ُم٤م ومٞمٝم٤م ومٚمٞمس اًم٘مّم٦م صمٌت٧م ًمق أنف قمغم اٟم٘مش صمؿ اًمٕمرش أث٧ٌم: ومٞم٘م٤مل

 :اعمت٘مدم قمٛمر اسمـ وىمقل اًم٘مّم٦م هذه إمم أؿم٤مر أن سمٕمد رؿمد اسمـ ىمقل يقوحف اًمٌت٦م

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ إمج٤مع هذا ُمثؾ أن يرى وسمٕمْمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ هلؿ خم٤مًمػ وٓ»

 .شوٕمػ وومٞمف ظمالومف همػمه قمـ يٜم٘مؾ ول ىمقل ُمٜمٝمؿ واطمد قمـ ٟم٘مؾ إذا أقمٜمل
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 !آٟمٗم٤م؟ ذطمتف اًمذي اخلالف وومٞمف: ىمٚم٧م

 ش[121» ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 افتجارة ظروض زـاة

 هذه قمغم اًمٌْم٤مقم٦م، قمغم اًمزيم٤مة خيرج هؾ..سمٜم٤مء ُمقاد قمٜمده شم٤مضمر :مداخؾة

  طمقل؟ يٕمٜمل يمؾ أو ؾمٜم٦م، يمؾ ًمٚمٌٞمع ُمٕمروو٦م سمس اٟم٤ٌمقم٧م ُم٤م اًمّٚمـل -ـمٌٕم٤مً – آُمقال

 ٟمٗمًف، سمف شمٓمٞم٥م ُم٤م ُيـْخِرج وإٟمم ُم٘مٜمٜم٦م، اًمتج٤مرة قمروض قمغم زيم٤مة ذم ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .احلقل طمقٓن اٟمتٔم٤مر وٓ حتديد سمدون

 ( 11 :54: 62/ 117/ واًمٜمقر اهلدى)

 افتجارة ظروض زـاة

 اًمٕمٚمؿ أهؾ سملم اخلالف اعمٕمٚمقم اًمتج٤مرة، قمروض اهلل، طمٗمٔمؽ ؾم١مال :مداخؾة

 واًم٘مقل اًمتج٤مرة، قمروض ذم اًمزيم٤مة وضمقب ذم اجلٛمٝمقر وىمقل ومٞمٝم٤م، اًمزيم٤مة طمٙمؿ ذم

 سمقضمقب اجلٛمٝمقر وىمقل ٟمّم٤مب، وٓ طمقلٍ  همػم ُمـ قمٛمقُم٤مً  اًمزيم٤مة سمقضمقب أظمر

 .٤موٟمّم٤مسمً  طمقًٓ  اًمزيم٤مة

 اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ وومٝمؿ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب وقء قمغم اعم٠ًمخ٦م حترير ٟمريد: اًم١ًمال

ٜم٦م هب٤م ٟمخرج أن سمحٞم٨م اعم٠ًمخ٦م، هلذه  اًمّمحٞمح؟ اًم٘مقل هبذا ىمٚمقسمٜم٤م ُُمَتَٞم٘مِّ

 ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل، احلٛمد إن: اًمِمٞمخ

 ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقممًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ أنٗمًٜم٤م،

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ أن وأؿمٝمد

 :سمٕمد أُم٤م

 ذم إصؾ هق يمم إُمقال، ذم إصؾ أن ىم٤مـم٦ٌمً  اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد اعمٕمٚمقم ومٛمـ
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 إُمقر هذه ُمـ رء إجي٤مب جيقز ٓ وأنف احلرُم٦م، وهق أٓ اًمٗمروج، وذم اًمدُم٤مء

 ُمـ ُمتٞم٘مـ سم٢ممج٤مع أو ط اهلل رؾمقل طمدي٨م ُمـ أو اهلل يمت٤مب ُمـ سمٜمص إٓ اًمثالصم٦م

 هذه إمم يٕمقد مم٤م دًمٞمالً  أضمد ل ووىمٗم٧ُم، قمٚمٞمف واـمَّٚمٕم٧م قمٚمٛم٧ُم  وومٞمم إُم٦م، قمٚممء

 ُمـ واعمت٠مظمريـ، اعمت٘مدُملم اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمٕمٚممء أيمثر إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمغم اًمثالصم٦م، اعمّم٤مدر

 أن وهق أٓ ؾم١ماًمؽ، ذم آٟمٗم٤مً  اعمذيمقريـ سم٤مًمنمـملم اًمتج٤مرة قمروض قمغم اًمزيم٤مة إجي٤مب

 إذا إٟمف: ي٘مقًمقٟمف صم٤مًم٨م ورء صم٤مٟمٞم٤ًم، احلقل قمٚمٞمف حيقل أن صمؿ أوًٓ، اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ

ؼ  اًمٕمروض هذه شم٘مقيؿ ُمـ سمد ومال اًمتج٤مرة، قمروض ُمـ رء ذم اًمنمـم٤من هذان شَمـَح٘مَّ

 سم٤مح٤مئ٦م اعم٘مدرة اًم٘مٞمٛم٦م ُمـ ُيـْخرج اًمت٘مقيؿ ومٌٕمد احلقل، حيقل أن سمٕمد ؾمٜم٦م يمؾ آظمر ذم

 .اًمٜم٘مديـ زيم٤مة ذم اًمِم٠من هق يمم وٟمّمػ، اصمٜملم

 واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم -آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمم- ُمٜمّمقص٤مً  ٟمجده ل اًمتٗمّمٞمؾ، هذا ُمثؾ

 .إُم٦م وإمج٤مع

 قمغم زيم٤مة ُيْٗمرض أن ُمـ اعمٜمع ُمقىمػ ُمقىمٗمٜم٤م ومٜمحـ ذيمرٟم٤م، ُم٤م إصؾ يم٤من وإذا 

 .اعمّم٤مدر شمٚمؽ ُمـ ُمّمدر ذم ذيمر هلم يرد ل وشم٘مٞمٞمد سمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتج٤مرة أُمقال

 سم٢مظمراج شم٠مُمر قم٤مُم٦م ٟمّمقص٤مً  هٜم٤مك أن قم٤مل، أو سم٤مطم٨م يمؾ قمغم خيٗمك ٓ ًمٙمـ 

 .قم٤مُم٦م ٟمّمقص٤مً  اًمزيم٤مة، سم٢مظمراج اًمٜمٗمقس وسمتٓمٝمػم اًمزيم٤مة،

 هل وُم٤م اًمزيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م جي٥م اًمتل إؿمٞم٤مء هل ُم٤م سَمٞمَّٜم٧م ظم٤مص٦م ٟمّمقص هٜم٤مك صمؿ 

 أو ؾم٤مسم٘م٤ًم، اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م يمم سم٤مًمٜم٘مديـ ُمتٕمٚم٘م٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاءً  دم٥م، اًمتل اعم٘م٤مدير

 سمٌٕمض ُمتٕمٚم٘م٤مً  يم٤من أو واإلسمؾ، يم٤مًمٖمٜمؿ إهٚمٞم٦م احلٞمقاٟم٤مت سمٌٕمض ُمتٕمٚم٘م٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م

 .ذًمؽ وٟمحق اًمثمر،

 هذه ٟمٚمتزم: ٟم٘مقل ومٜمحـ إنقاع، هذه قمغم جي٥م ُم٤م سمٌٞم٤من شمتٕمٚمؼ ٟمّمقص هٜم٤مك

ذه٤م، اًمٜمّمقص  يٛمٜمع ُم٤م هٜم٤مك ٕن اًم٘مٞم٤مس: أو ًمٚمٜمٔمر اؾمتٕممًٓ  قمٚمٞمٝم٤م ٟمزيد وٓ وُٟمٜمَٗمِّ

ُم٧م اًمذي إصؾ ذاك وهق أٓ ُمٜمف  ضم٤مء وىمد ٓؾمٞمم اًمٙمٚمٛم٦م، هذه ُمٓمٚمع ذم ذيمره ىَمدَّ

 اهلل رض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ طمدي٨م يمٛمثؾ إصؾ، هذا ي١ميمد ُم٤م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم

 قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل وُمٕمٚمًم، وُمٌنماً  داقمٞم٦مً  اًمٞمٛمـ إمم ط اهلل رؾمقل أرؾمٚمف طمٞمٜمم قمٜمف شمٕم٤ممم
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 اًم٘مٛمح ومذيمر إرسمٕم٦م، إنقاع هذه ُمـ إٓ اًمّمدىم٦م شم٠مظمذ ٓ»: واًمًالم اًمّمالة

 .شواًمزسمٞم٥م واًمتٛمر واًمِمٕمػم

 واحلرُم٦م اعمٜمع إُمقال ذم إصؾ أن» اًم٘م٤مقمدة، ًمتٚمؽ شم٠ميمٞمد شم٠مظمذ ٓ: ىمقًمف: وم٢مذاً 

 .شاًمٜمص ومٞمف ضم٤مء ومٞمم إٓ

ح أظمرى أطم٤مدي٨م هذا إمم واٟمْمؿ   أٓ قمٚمٞمف، اعمتٗمؼ احلدي٨م ذم ُمثالً  ومت٘مقل شُمٍَمِّ

 يمم أو ،«ومرؾمف قمغم وٓ اًمرضمؾ قمٌد قمغم صدىم٦م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق

 .اًمّمحٞمحلم ذم واحلدي٨م اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 شمٕم٤ممم اهلل رض- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر إمم اًمِم٤مم ُمـ اًمتج٤مر سمٕمض ضم٤مء ح٤م وًمذًمؽ 

- ىم٤مل زيم٤مهت٤م، ُمٜم٤م ظمذ! اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: ًمف ىم٤مًمقا  ًمٚمتج٤مرة، ًمٚمٌٞمع ظمٞمؾ وُمٕمٝمؿ -قمٜمف

، ا قوم٠مخحُّ  ىمٌكم، ُمـ ص٤مطم٤ٌمي ذًمؽ يٗمٕمؾ ل إٟمف: -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل رض  ذم ويم٤من وأخحَّ

 قمغم ُمٜمٝم٤م ظمذه٤م! اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: وم٘م٤مل -قمٜمف اهلل رض- ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم اعمجٚمس

 .ىمٚمقهبؿ ومٓم٤مسم٧م وم٠مظمذه٤م اًمّمدىم٤مت، ُمـ صدىم٦م أهن٤م

 .شأمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد» ذم واحلدي٨م.. ط اًمٜمٌل يم٤من اخلٞمؾ أن قمغم دًمٞمؾ ومٝمذا 

 زيم٤مة ٓ أنف اعمت٤مضمرة أضمؾ ُمـ وشُمِْمؽَمى شُمَرسمَّك يم٤مٟم٧م اًمتل اخلٞمؾ أن سمٞم٤من ومٗمٞمف 

 ذيمره٤م ؾمٌؼ اًمتل إظمرى احلٞمقاٟم٤مت ومٕمغم اًمزيم٤مة اًمًالم قمٚمٞمف ومرض يمم: أي قمٚمٞمٝم٤م،

 .واإلسمؾ واًمٌ٘مر يم٤مًمٖمٜمؿ

سم٤مً  قمٜمدي ُم٤م سمٞم٤من يٜمتٝمل هٜم٤م إمم  .اًم١ًمال ذاك قمـ ضمقا

 ه١مٓء أيمثر ٕن اعمتٗم٘مٝم٦م: ُمـ أىمؾ ل إن اعمٕم٤مسيـ، اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ يمثػم ئمـ وًمٙمـ 

 ىمد يم٤مٟمقا  إن وإٟمم ،ط اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م ذم وٓ اهلل يمت٤مب ذم يتٗم٘مٝمقا  ل اعمٕم٤مسيـ

 قمغم شمٗمرض اًمتل اعمذهٌٞم٦م، اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمت٥م ذم ىمرؤوه سمم ومتٗم٘مٝمقا  شمٗم٘مٝمقا 

 ه١مٓء ُمـ وظمػم أصح٤مهب٤م، دًمٞمؾ يٕمرف أن دون يٚمتزُمٝم٤م أن هب٤م اعمتٗم٘مف وقمغم ىم٤مرئٝم٤م

 هذا ىمقًم٦م ومٞم٘مرأ  اعم٘م٤مرن، سم٤مًمٗم٘مف اًمٞمقم يًٛمك مم٤م وهق إرسمٕم٦م، اعمذاه٥م قمغم يتٗم٘مف ُمـ

 ُم٘مروٟم٤مً  ُمذه٥م يمؾ رأي يٜم٘مؾ صمؿ اظمتالوم٤مت، ذم ويٕمٞمش اعمذه٥م وذاك اعمذه٥م
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 اًمٕمٚمٛمٞم٦م إصقل وقء قمغم إدًم٦م هذه يدرس أن دون اعمذه٥م يذيمره اًمذي سم٤مًمدًمٞمؾ

 اًمٗم٘مف أصقل ُمـ أصالً  يٕمٛمؾ ٓ -ُمثالً - ومٝمق اًمٗم٘مف، أصقل أو احلدي٨م أصقل ُمـ

ه ىمد يٙمقن ح٤م ذًمؽ، وٟمحق وُم٘مٞمد وُمٓمٚمؼ وظم٤مص يمٕم٤مم  ودرؾمف إصقل قمٚمؿ ذم ىمرأ

 .قمٛمٚمٞم٤مً  ذًمؽ يٓمٌؼ ل وًمٙمٜمف ٟمٔمري٤ًم، سمحث٤مً  [سمح٨م] ورسمم

– ومٝمق وأصقًمف، احلدي٨م قمٚمؿ أصؾ وهق أٓ أظمر، سم٤مٕصؾ يتٕمٚمؼ ُم٤م يمذًمؽ

: ومٞم٘مقل اًمٕمٚمٛمل اًمتح٘مٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م جيري ٓ ُمذه٥م أو ىمقل يمؾ أدًم٦م يٜم٘مؾ طمٞمٜمم -ُمثالً 

 ومٞمف ي٘مٕمقن واًمذي ذًمؽ، وٟمحق وٕمٞمػ وهذا طمًـ، وهذا صحٞمح، طمدي٨م هذا

 وذًمؽ سم٤معمّمٚمح٦م، يًٛمقٟمف ُم٤م يراقمقن ومٞمف وي٘مٕمقن إًمٞمف يذهٌقن ُم٤م ًمًٝمقًم٦م أهنؿ اًمٞمقم

 .آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمٕمٚمٛمٞم٦م إصقل يٓمٌ٘مقا  وأن أنٗمًٝمؿ ُيـْجِٝمدوا أن قمـ يٖمٜمٞمٝمؿ

 أم اًمٖمٜمل ُمّمٚمح٦م أم اًمٗم٘مػم ُمّمٚمح٦م يراقمقن؟ وممذا اعمّمٚمح٦م رأوا إذا صمؿ

 احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أُم٤م واطمدة، ُمّمٚمح٦م هل إٟمم اًمٗمري٘ملم، سمٙمؾ اعمتٕمٚم٘متلم اعمّمٚمحتلم

 وٟمٔمر احلٙمٞمؿ، اًمِم٤مرع طمٙمؿ سملم اًمٗمرق هق وهذا اًمٗمري٘ملم، ُمّمٚمح٦م رأى وم٘مد

 .اًمرأي أهؾ ُمـ واًمرائلم اًمٜم٤مفمريـ

 هق يٙمقن أن وأرضمق آظمر ورء إًمٞمف، اًمٜمٔمر ُأْخِٗم٧م أن -أجْم٤مً – أريد هذا 

 واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء ُمّمٚمح٦م ذم يٌحثقن واًمذيـ واًمٜم٤مفمريـ، اًمرائلم ه١مٓء إظمػم،

 سمٕملم إًمٞمف يٜمٔمرون طمقهل٤م، اًمٙمالم صدد ذم ٟمحـ اًمتل اعم٠ًمخ٦م إمم يٜمٔمرون ه١مٓء

 .اًمٌٞم٤من وه٤ميمؿ واطمدة،

 طمٙمٛم٦م ذًمؽ قمغم يدل مم٤م هق وٓ واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء ُمّمٚمح٦م ُمـ ًمٞمس: ي٘مقًمقن

 أٓ اًمتج٤مرة، قمروض ىمٞمٛم٦م اعمٛمٚمٞمٜم٦م، اعماليلم قمٜمده اًمرضمؾ يٙمقن أن احل٤ميمٛملم أطمٙمؿ

 اعمٕمٚمقم طم٘مٝمؿ قمغم حيّمٚمقا  أن ُمـ واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء حتريؿ ومٗمٞمف اًمزيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م ُيْٗمرض

٤مئِؾِ  طَمؼ   َأُْمَقاهِلِؿْ  َوذِم ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم ذم واعمذيمقر ًَّ  .[39:اًمذاري٤مت] ﴾َواعْمَْحُرومِ  ًمِٚم

 طمقل اًمٙمالم ُمـ سمٞم٤مهنم ُمـ ٟمٜمتٝمل وًمٕمٚمٜم٤م اصمٜمتلم، ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ هذا قمغم وضمقايب

 .اقمؽماو٤مت أو ؿمٌٝم٤مت أو إؿمٙم٤مٓت ُمـ قمٚمٞمٜم٤م يرد ىمد ُم٤م ًمٜمتٚم٘مك اعم٠ًمخ٦م، هذه

 أول ذم إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾمٌؼ اًمذي اًمٕم٤مم سم٤مٕصؾ ٟمتٛمًؽ ٟمحـ أنٜم٤م: إول اجلقاب



 514 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة

 ٟمٗمًٝم٤م، ُمٜمٝم٤م زيم٤مة اًمتج٤مرة سمٕمروض إهمٜمٞم٤مء ه١مٓء قمغم جي٥م: ومٜم٘مقل اًمٙمالم،

 يمم وأؿمٙم٤مهل٤م أنقاقمٝم٤م سمٙمؾ اًمزيم٤مة وُمِرو٧م أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل اعمٗمروو٦م اًمٖم٤مي٦م ًمتح٘مٞمؼ

ـْ  ظُمذْ ﴿: سم٘مقًمف اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م ذًمؽ إمم أؿم٤مر  َصَدىَم٦مً  َأُْمَقاهِلِؿْ  ُِم

ُرُهؿْ  ٞمِٝمؿْ  شُمَٓمٝمِّ  .[311:اًمتقسم٦م] ﴾ هِب٤َم َوشُمَزيمِّ

ر أن اًمتج٤مرة، ذم قمروض قمٜمده همٜمل يمؾ قمغم: وم٢مذاً   قمٚمٞمف أطميت مم٤م ٟمٗمًف ُيَٓمٝمِّ

ِت ﴿: وضمؾ قمز ىم٤مل يمم اًمِمح، وهق أٓ إنٗمس حَّ  إَنُٗمُس  َوُأطْمِيَ  ،[368:اًمٜم٤ًمء] ﴾اًمِمُّ

 ًمٙمل قمٚمٞمف، واضم٦ٌم زيم٤مة ٟمٗمًف سمف شمٓمٞم٥م ُم٤م خيرج سم٠من اًمِمح هذا ُمـ ٟمٗمًف يٓمٝمر أن

 .إول اجلقاب هذا. واًمِمح اًمٌخؾ دٟمس ُمـ ٟمٗمًف يٓمٝمر

 ٕن ُمٓمٚم٘م٤ًم: قمٚمٞمٝم٤م زيم٤مة ٓ أن اًمتج٤مرة سمٕمروض إهمٜمٞم٤مء ُمـ أطمد يٗمٝمٛمـ ومال

 اعمٓمٚم٘م٦م اًمزيم٤مة أُم٤م اًمٙمالم، أول ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ سمم ُُمَ٘مٜمَّٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م زيم٤مة ٓ أن هق إٟمم سمحثٜم٤م

فُ  َوآشُمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم ُمٜمٝم٤م، سمد ومال  ىمًؿ احلؼ، هذا ،[353:إنٕم٤مم] ﴾ طَمَّم٤مِدهِ  َيْقمَ  طَم٘مَّ

 يمت٥م وذم اًمًٜم٦م، ذم سمٞم٤مٟمف ضم٤مء يمم ُم٘مٞمَّد ُمٜمف وىمًؿ إـمالىمف، قمغم ومٞمجري ُمٓمٚمؼ ُمٜمف

 .اًمٗمروع سمٕمض ذم سمٞمٜمٝمؿ ظمالف قمغم أجْم٤مً  اًمٗم٘مف

 أطمٙمؿ طمٙمٛم٦م ُمـ أن -ذًمؽ ي١ميمد واًمقاىمع- أىمقل وم٠من٤م: أظمر إُمر أُم٤م

 دام ُم٤م ُمٕمٚمقم سمٜمّم٤مب ُمٕمٞمٜم٦م زيم٤مةً  اعمٙمٜمقز اح٤مل قمغم ومرض وضمؾ قمز اهلل أن احل٤ميمٛملم

 ُمٙمٜمقزاً  يم٤من اًمذي اح٤مل هذا قمغم اًمزيم٤مة هذه ُمثؾ يٗمرض ول ُمٙمٜمقزاً  اح٤مل هذا

ل  سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٙمؼمى اًمٗم٤مئدة ٕن سم٤مًمٖم٦ٌم: طمٙمٛم٦م ذًمؽ ذم دم٤مرة، قمروض إمم وشَمـَحقَّ

 ومرض سمٕمدم شمتح٘مؼ يمٙمؾ، اإلؾمالُمل ًمٚمٛمجتٛمع وسم٤مًمٜم٦ًٌم سمؾ واعم٤ًميملم، ًمٚمٗم٘مراء

 اح٤مل هذا أن سمدًمٞمؾ أيمثر، ًمٚمتج٤مرة ُمٕمروو٦م اًمتل إُمقال هذه قمغم اعم٘مٜمٜم٦م هذه اًمزيم٤مة

 اًمٗم٘مراء وشمِمٖمٞمؾ إُمقال، هذه حتريؽ ذًمؽ ذم دم٤مرة إمم يتحقل طمٞمٜمم اعمٙمٜمقز

 قمغم شمٗمرض اًمتل اعمئقي٦م اًمٜم٦ًٌم هذه ُمـ أيمثر: أوًٓ  وم٤مئدهتؿ ومتٙمقن واعم٤ًميملم،

 إمم أؿم٤مر يمم هلؿ وأذف أـمٝمر شمٙمقن صمؿ اًمٗمْم٦م، أو اًمذه٥م ُمـ اعمٙمٜمقزة إُمقال

 اًمًٗمغم، اًمٞمد ُمـ ظمػم اًمٕمٚمٞم٤م اًمٞمد»: اعمٕمروف احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ذًمؽ

 .شأظمذة هل اًمًٗمغم واًمٞمد اعمٕمٓمٞم٦م، هل اًمٕمٚمٞم٤م واًمٞمد



 512 زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمٛمؾ ُمـ اًمرضمؾ يم٥ًم اًمٙم٥ًم أـمٞم٥م»: أجْم٤مً  اعمٕمروف احلدي٨م ذم ىم٤مل ويمم

 .«يمًٌٙمؿ ُمـ أوٓديمؿ وإن يده،

ل: وم٢مذاً   هلؿ: وأذف ًمٚمٛم٤ًميملم أنٗمع ذًمؽ دم٤مرة، قمروض إمم اعمٙمٜمقز اح٤مل شَمـَحقُّ

 .ضمٌٞمٜمٝمؿ سمٙم٥ًم ي٠مظمذون ٕهنؿ

 .قمٜمديمؿ ُم٤م ٟمًٛمع وأن قمٜمدي ُم٤م هذا

 .اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ: ُمداظمٚم٦م

 .-يًٛمع ُمـ وذم ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- سمف حتدصمتؿ ُم٤م إمم اؾمتٛمٕم٧م: أىمقل

 .وومٞمٙمؿ: اًمِمٞمخ

 قمروض زيم٤مة ي٘مررون وأضمدهؿ اًمٕمٚممء، يمت٥م ذم أىمرأ  قمٜمدُم٤م وطم٘مٞم٘م٦ًم،: ُمداظمٚم٦م

 قمٜمده رضمالً  أن ٟمجد: ُمثالً  قمٚمٞمٝم٤م، اإلضم٤مسم٦م أضمد ل ٟمٗمز ذم أؿمٞم٤مء هٜم٤مك يم٤مٟم٧م اًمتج٤مرة،

ره٤م ُماليلم، قمنمة ىمٞمٛمتٝم٤م ٟم٘مقل ىمد ي١مضمره٤م قممرة  ُمـ اًمٕمٚممء ُمـ ري٤مل، سمٛمٚمٞمقن ُي١َمضمِّ

 طم٤مل إذا ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ إضمرة، يًتٚمؿ أن ُمٜمذ اعمٚمٞمقن هذا قمغم يزيمل سم٠منف ي٘مقل

 ٟمجد سمٞمٜمم ري٤مل، أخػ وقمنميـ َخ٦ًم وهق اعمٚمٞمقن قمغم يزيمل إضمرة هذه قمغم احلقل

 يرسمح، وٓ ُماليلم قمنمة ُم٤مًمف ورأس اًمتج٤مرة قمروض ذم يِمتٖمؾ أجْم٤مً  هق آظمر رضمالً 

سم٦م يزيمل أن قمٚمٞمف أنف اًمتج٤مرة سمٕمروض ي٘مقل ُمـ وٟمجد ُمٚمٞمقن خين ىمد  ُم٤مئتلم ىمرا

٤ًٌم أو أخػ وأرسمٕملم  قمروض زيم٤مة هؾ: إُمر هذا ٟمٗمز ذم ويم٤من ذًمؽ، ُمـ ىمري

 إرض، ٟم٤مشم٩م قمغم إٓ ًمٞم٧ًم اعمزارع ذم ٟمجده٤م أنٜم٤م ُمع اًمتج٤مرة، يمؾ قمغم اًمتج٤مرة

ر -ىمٚم٧م يمم- ذم أجْم٤مً  ٟمجده٤م  وُم٤م إضُْمرة قمغم احلقل طم٤مل إذا: ىم٤مل ُمـ قمغم اعمُـ١َمضمَّ

 إضم٤مسم٦م قمٜمٝم٤م أضمد ل ىمْمٞم٦م هذه ومٙم٤مٟم٧م أظمرى، أؿمٞم٤مء قمٜمده ُمـ وهمػمه٤م ُمٜمٝم٤م، يًتٗمٞمد

 واوح اًمتج٤مرة قمروض وسملم اعمٙمٜمقز اح٤مل سملم ذيمرمتقه اًمذي واًمٗمرق إضم٤مسم٦م، هل٤م أو

 ًمٚمٗم٘مراء ًمٕمٛمقم ٟمٗمع احل٘مٞم٘م٦م ذم وهق ُم٤مًمف حيرك ٕن ًمٚمت٤مضمر دومٕم٤مً  هذا ٕن ومٕماًل:

 وهل أظمرى ُم٠ًمخ٦م إمم وم٠مذشمؿ وُمِم٤مهد، ُيٜمْٙمر ٓ أُمر وهذا وًمٖمػمهؿ، وإهمٜمٞم٤مء

 وأن٤م اعم٠ًمخ٦م هبذه أيمت٥م يقُملم ُمٜمذ ويمٜم٧م اًمٖمٜمل، وطم٤مل اًمٗم٘مػم طم٤مل ُمراقم٤مة ىمْمٞم٦م

 شمٓمٕمٛمقن ُم٤م أوؾمط ُمـ»: شمٕم٤ممم ىمقًمف أُم٤مم وىمٗم٧م أنٜمل وىمٚم٧م اًمقؾمٓمٞم٦م، ُمٜمٝم٩م أىمرر



 517 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة

 ٓ اًمقؾمٓمٞم٦م أن إًمٞمف، شمقصٚم٧م ُم٤م ظمالف أومٝمٛمٝم٤م، ومٞمم اًمقؾمٓمٞم٦م إن: وىمٚم٧م شأهٚمٞمٙمؿ

 شمٙمقن أن اًمٌٞمٜمٞم٦م، وُمٕمٜمك اخلػمي٦م ُمٕمٜمك شمتْمٛمـ يم٤مٟم٧م إذا إٓ وؾمٓمٞم٦م شمًٛمك أن يٛمٙمـ

ـْ ﴿: ذًمؽ قمغم ُمث٤مل وىمٚم٧م ظمػماً، ويٙمقن أُمريـ سملم  ﴾َأْهٚمِٞمُٙمؿْ  شُمْٓمِٕمُٛمقنَ  َُم٤م َأْوؾَمطِ  ُِم

 ومٝمق إومْمؾ هق هذا إنقاع، أومْمؾ شمٓمٕمؿ أنؽ وي٘مقل إٟم٤ًمن ي٠ميت ىمد ،[89:اح٤مئدة]

 ٕن إُمريـ: سملم اًمقؾمط شمٓمٕمؿ أن هق إومْمؾ اخلػم أصالً  ٓ،: ًمف أىمقل اًمقؾمٓمٞم٦م،

 قمٜمدك، ُم٤م أومْمؾ أـمٕمؿ ًمٚمٖمٜمل ىمٚمٜم٤م ًمق اًمٗم٘مػم، حل٤مل وُمراقم٤مة اًمٖمٜمل، حل٤مل ُمراقم٤مة ومٞمف

 سمف يْم٤مر ُم٤م ٕـمٕمؿ ىمٞمد سمدون ؿمئ٧م ُم٤م أـمٕمؿ ىمٚمٜم٤م وًمق اًمٖمٜمل، دون اًمٗم٘مػم طم٤مل ًمراقمٞمٜم٤م

 اًمٜمٝم٤مي٦م ذم وهق اًمٖمٜمل، وطم٤مل اًمٗم٘مػم طم٤مل آصمٜملم، طم٤مل ًمػماقمل اًمنمع ومج٤مء اًمٗم٘مػم،

 وم٠منتؿ ُم٘متٜمع، وهق ـمٞمٌف وٟمٗمًف خيرج طمتك اعمدى، سمٕمٞمدة ودٓٓت أومْمٚمٞم٦م أجْم٤مً  ًمف

 ُمراقم٤مة -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- ٟمٗمز ذم ىمٌقًٓ  وضمدت وأجْم٤مً  اًم٘مْمٞم٦م، هذه إمم أذشمؿ

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٗم٘مػم وأجْم٤مً  اًمٖمٜمل وهق اًمٓمروملم طم٤مل

 يمم اًمتج٤مرة قمروض ُم٠ًمخ٦م وهل اعم٠ًمخ٦م هذه -ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ- وم٠مىمقل 

 اؾمتٛمٕم٧ُم  يمم اعم٠ًمخ٦م أن سمف حتدصمتؿ ُم٤م ظمالل ُمـ وم٠مؿمٕمر ومٞمٝم٤م، اًمٕمٚممء يمالم شمٕمٚمٛمقن

 أظمرى وُمرة أوؾمع، سمِمٙمؾ اًم٘مْمٞم٦م هذه وحترير ومٞمٝم٤م واحلدي٨م ضمدًا، ُمٝمؿ سمحثٝم٤م

د أن أمتٜمك يمؿ: أىمقل قمٜمدُم٤م ُمٜمل شمٖمْم٥م أو شمزقمؾ ٓ أن أرضمق  ٕمهٞمتٝم٤م، رؾم٤مًم٦م ذم شُمْنَ

 هلل: واحلٛمد ضمداً  يمثػمة وهل أومردشمؿ اًمتل اًمرؾم٤مئؾ ُمـ همػمه٤م قمـ شم٘مؾ أهن٤م أرى وٓ

 اًم٘مقل إمم ومٞمٝم٤م ويٜمتٝمك وإدًم٦م، إىمقال ومٞمٝم٤م وحترر قم٤مُم٦م، ُم٠ًمخ٦م ٕهن٤م

 .ظمػماً  اهلل وضمزايمؿ ومٞمٙمؿ، اهلل وسم٤مرك..اًمّمحٞمح

 .أوًٓ  سم٠مظمٞمؽ فمٜمؽ طمًـ قمغم ظمػماً  اهلل ضمزاك وأن٧م: اًمِمٞمخ

 .سمِمٞمخل: ُمداظمٚم٦م

 وجيٛمٕمٜم٤م إظمقة، ٟمٙمقن أن ومْمالً  وطمًٌٜم٤م أظمقك أن٤م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك: اًمِمٞمخ

 .وضمؾ قمز اهلل ديـ ذم واًمتٜم٤مصح اإلؾمالم

 اؾمتٗمدت ىمد وم٠من٤م اإلؾمالُمٞم٦م، ًمألُم٦م اعمٗمٞمدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اىمؽماطم٤مشمؽ قمغم أؿمٙمرك صمؿ

 شمرى ومٞم٤م اىمؽماطملم، ُمٜمؽ اؾمتٗمدت طمٔمل، ؾمقء ُمـ وهذا ُمٕمل، ُمٙمثؽ ىمٚم٦م قمغم ُمٜمؽ



 518 زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سم٠مي: ًمؽ ؾم٠مىمقل وطمٞمٜمئذ ُمٜمؽ، يمثػمة سم٠مج٤مم طمٔمٞم٧م ًمق اىمؽماطم٤مشمؽ ؾمتٙمقن يمؿ

 .أبدأ آىمؽماطم٤مت

 .ُمٞمنة ؾمٝمٚم٦م يمٚمٝم٤م اىمؽماطم٤ميت: ُمداظمٚم٦م

 ..شمٔمـ أن٧م هٙمذا: اًمِمٞمخ

 .قمٜمديمؿ أـمٞمؾ ٓ أن:... ؿمٞمخ ي٤م ًمٙمؿ ىمٚم٧م وًمذًمؽ: ُمداظمٚم٦م

 .قمٜمدك ُم٤م شمٗمْمؾ اًمتٕم٤مون، ُمـ ًمٞمس هذا ٕن حمذور: هذا: اًمِمٞمخ

: ط اًمٜمٌل ىم٤مل طمٞمٜمم احلٍم ُمٕم٤مذ طمدي٨م ُمـ يٗمٝمؿ هؾ: إول ؿمٞمخ: ُمداظمٚم٦م

 .ش...اًمزسمٞم٥م ُمـ إٓ شم١مظمذ ٓ»

 .يمذًمؽ هق ي١مظمذ، ٓ ويمٞمػ: اًمِمٞمخ

 قمز اهلل ىمقل ُمـ ي١مظمذ أنف اًمّمحٞمح اًم٘مقل أن ىمررت أن٧م: اًمث٤مين: ُمداظمٚم٦م

ـْ  َأوْمَٚمَح  ىَمدْ ﴿: وضمؾ ٤مَه٤م َُم ـْ  ظُمذْ ﴿ ..[31: اًمِمٛمس]  ﴾َزيمَّ هِلِؿْ  ُِم ُرُهؿْ  َصَدىَم٦مً  َأُْمَقا  شُمَٓمٝمِّ

ٞمِٝمؿْ  هِلِؿْ  َوذِم ﴿.. [311:اًمتقسم٦م] ﴾هِب٤َم َوشُمَزيمِّ ٤مئِؾِ  طَمؼ   َأُْمَقا ًَّ  .[39:اًمذاري٤مت] ﴾َواعْمَْحُرومِ  ًمِٚم

 .اًمٗم٘مػم وسملم اًمٖمٜمل سملم آضمتمقمل اًمتٙم٤مومؾ يرسمط اًمذي وهق

 .أطمًٜم٧م: اًمِمٞمخ

ُمٝم٤م ٓ أن ٟمٗمًٝم٤م ُمٜمٝم٤م شم٘مّمد هؾ ٟمٗمًٝم٤م، ُمٜمٝم٤م ُيـْخرج أن شم٘مقل وأن٧م: ُمداظمٚم٦م  ُيَ٘مقِّ

 .قمٞمٜمٝم٤م ٟمٗمس ُمـ وخيرج ُم٤مًٓ 

 ٓ اًمٗم٘مػم ٕن قمٞمٜمٝم٤م: ُمٜمٝم٤م اًمٕمروض سمٕمض أىمقل أن٤م شمٗمّمٞمؾ، زم هٜم٤م: اًمِمٞمخ

م ومحٞمٜمئذ ًمٚمٗم٘مػم، خترج أن يٛمٙمـ ٓ أظمر واًمٌٕمض ُمثٚمٝم٤م، قمـ يًتٖمٜمل  ويٕمٓمك شُمَ٘مقَّ

 ًمٞمس قمٚمٞمف جي٥م ىمد وهق وُمٚمٞمقٟمػم، ؾمٞم٤مرات شم٤مضمر ُمثالً  ٟمٗمؽمض يٕمٜمل اًم٘مٞمٛم٦م، ًمٚمٗم٘مػم

 .ؾمٞم٤مرة إمم سمح٤مضم٦م ًمٞمس اًمٗم٘مػم ًمٚمٗم٘مػم؟ يٕمٓمٞمٝم٤م؟ ومٚمٛمـ ؾمٞم٤مرات، واطمدة ؾمٞم٤مرة

م هق: وم٢مذاً   ٟمٗمًف، هب٤م ويزيمل يٓمٝمر أنف وئمـ ٟمٗمًف، هب٤م دمقد اًمتل اًمٜم٦ًٌم هذه ُيَ٘مقِّ

 .هق يٕمٚمؿ ُم٤م طمدود ذم واعم٤ًميملم ًمٚمٗم٘مراء يقزقمٝم٤م صمؿ



 519 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة

 إمم سمح٤مضم٦م وًمٞمًقا  واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء إمم شمقزع أن سمح٤مضم٦م ىمًؿ ىمًمن، مه٤م: وم٢مذاً 

 ًمٚمٗم٘مراء وشُمْٕمَٓمك شُمَ٘مّقم ذيمرٟم٤م يمم أظمر واًم٘مًؿ ىمٞمٛمتٝم٤م، ُمـ ًمالؾمتٗم٤مدة سمٞمٕمٝم٤م

 .اًمٕمروض ذاك وًمٞمس اًمٕمروض، هذه ىمٞمٛم٦م واعم٤ًميملم

 إرسم٤مح؟ قمغم اًمزيم٤مة سم٢مظمراج اًم٘مقل يٛمٙمـ هؾ ٟمٗمز، ذم يم٤من آظمر... ؾم١مال: ُمداظمٚم٦م

 .ٓ: اًمِمٞمخ

 ح٤مذا؟: ُمداظمٚم٦م

 .احلقل قمٚمٞمف حيقل طمتك ُم٤مل قمغم زيم٤مة جي٥م ٓ ٕنف: اًمِمٞمخ

 أٓ احلقل قمٚمٞمف طم٤مل إذا ًمٙمـ احلقل، قمٚمٞمف حيقل طمتك ُم٤مل قمغم ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 .إرسم٤مح قمغم خيرج احلقل طم٤مل إذا أرسم٤مطمٝم٤م، قمغم خيرج

 قمٜمده اًمٜمّم٤مب يمٛمؾ ٟمٗمؽمض رضمؾ وهق أن، ومٝمٛمتف ؿمٞمئ٤مً  شمٕمٜمل أن٧م: إذاً : اًمِمٞمخ

 ًمٙمـ اًم٘م٤مسمٚم٦م، اًمًٜم٦م ذم حمرم رأس ذم اح٤مل هذا قمغم احلقل وطم٤مل حمرم، ؿمٝمر أول ذم

 ٟمٔمر اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٜم٦م دظمٚم٧م ح٤م أرسم٤مح، أو شم٘مقل يمم ُمراسمح ضم٤مءشمف إومم اًمًٜم٦م أثٜم٤مء ذم

 طم٤مل اًمذي اًمقاطمد اًمٜمّم٤مب قمـ خيرج ومٝمؾ واطمدًا، ٟمّم٤مسم٤مً  وًمٞمس أنّمٌف قمٜمده ومقضمد

 ُم٤م جمٛمقع قمـ خيرج أم احلقل، قمٚمٞمٝم٤م حيؾ ل اًمذي إظمرى إنّم٦ٌم دون احلقل قمٚمٞمف

 هذا؟ شمٕمٜمل احلقل، قمٚمٞمف حيؾ ل ومم٤م احلقل قمٚمٞمف طم٤مل مم٤م قمٜمده

 .هذا أقمٜمل ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 ُمـ ُمٜمٝمؿ ىمقًملم، قمغم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أجْم٤مً  اظمتٚمٗمقا  اًمٕمٚممء أن واجلقاب: اًمِمٞمخ

 اًمٜمص سم٤مٟمٓم٤ٌمق قمٚمٞمف وضم٥م اًمذي اًمٜمّم٤مب قمـ قمٜمده، ُم٤م جمٛمقع قمـ ُيـْخرج سم٠منف ىم٤مل

 سم٤مًمٜمّم٤مب شمٚمحؼ ًمٙمٜمٝم٤م احلقل، قمٚمٞمٝم٤م حيؾ ل اًمتل إظمرى إنّم٦ٌم وقمغم قمٚمٞمف،

 .ًمديف ُم٤م جمٛمقع قمـ ومُٞمْخرج

 .احلقل قمٚمٞمف حيقل أن واٟمتٔمر قمٜمده، ؾمجؾ ٟمّم٤مب قمٜمده شمقومر يمٚمم: اًمث٤مين اًم٘مقل

 ىمقًمف ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًم٘مقاقمد إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا ًمٙمـ اًمٕمٚممء، سمٕمض ىم٤مًمف ىمد هذا

ُ  ُيِريدُ ﴿: وضمؾ قمز  هذا ذم ظم٤مص٦م ،[384:اًمٌ٘مرة] ﴾اًْمُٕمْنَ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َوٓ اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ



 551 زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 احل٤ًمب يٕمٜمل أن اًمٞمن ُمـ ومٚمٞمس حلٔم٦م، يمؾ سمٛمراسمح يٗم٤مضم١مون اًمتج٤مر اًمذي اًمزُمـ

 صح إذا اًمٙمٛمٌٞمقشمر قم٘مؾ سمِّده رء ويًجؾ ويًجؾ، اًمٜمّم٤مب سمٚمغ وىمد ي٠متٞمف ُم٤مل يمؾ

 .وقمجزه اإلٟم٤ًمن وٕمػ قمـ ومْمالً  اًمتٕمٌػم،

 دومٕم٤مً  ودومٕمتٜمل سمؾ محٚمتٜمل، اًمتل إؾم٤ٌمب ُمـ اعمالطمٔم٦م هذه يم٤مٟم٧م: وًمذًمؽ 

 .إول اًم٘مقل ًمؽمضمٞمح

 اًمٜمّم٤مب وهق أٓ أصؾ، هٜم٤مك يٙمقن أن سمنمط اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م خيرج اعمراسمح: وم٢مذاَ ً

 قممرة -ومٞمؽ هلل سم٤مرك آٟمٗم٤مً - ضسم٧م يمم -ُمثالً - يمذًمؽ ومٚمٞمس احلقل، قمٚمٞمف طم٤مل وىمد

 ومٝمذا اًمدٟم٤مٟمػم، أو اًمدراهؿ ُمـ ُم١مًمٗم٦م أخقف يمذا -ُمثالً – ؾمٜم٦م رأس يمؾ ي٠متٞمف ؿم٤مه٘م٦م

 اًمرسمح؟ هلذا اؾمتالُمف ومقر اًمزيم٤مة خيرج أن قمٚمٞمف جي٥م ومٝمؾ رسمح،

 هذا ضم٤مءه ىمد ويم٤من احلقل، قمٚمٞمف وطم٤مل ٟمّم٤مب قمٜمده يم٤من إذا ًمٙمـ ٓ، :اجلقاب

 .اعمجٛمقع قمـ خيرج اًمقومػم اًمرسمح

 .ٟمٕمؿ اًمراضمح، هق وهذا: ُمداظمٚم٦م

 ..اًمذي هذا: اًمِمٞمخ

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ: اًمِمٞمخ

 [قمغم سمٜم٤مء] ُيـْخِرج، أن قمٚمٞمف جي٥م سم٠منف ىمٚمٜم٤م ح٤م إًمٞمؽ، اهلل أطمًـ ؿمٞمخ ي٤م: ُمداظمٚم٦م

 وأرضمٕمٜم٤مه٤م اًمٜم٦ًٌم، هذه ًمف ي٘مٞمد ُم٤م اًمنمع ذم يرد ل ٕنف ُٟمَ٘مّٞمد: ل ٟمحـ إدًم٦م، قمٛمقم

ه، اح٤مل ص٤مطم٥م ٟمٗمًٞم٦م إمم ـْ ﴿: وضمؾ قمز اهلل ىمقل وقمٛمقم وشم٘مقا  ؿُمحَّ  ُيقَق  َوَُم

فِ  ًِ  .[9:احلنم] ﴾َٟمْٗم

 ٓ اًمٜم٤مس ٕن اوٓمراب: احلج٦م هذه ذم أن وىم٤مل رضمؾ قمٚمٞمٜم٤م دظمؾ ًمق أخٞمس

 ٓ ضم٤مهؾ ًمٙمٜمف شم٤مضمًرا  يٙمقن ىمد اًمٜم٤مس، أطمقال وختتٚمػ خيرضمقن، يمؿ يٕمٚمٛمقن

 .أيمثره أىمٚمف ُمٕمٞمٜم٤ًم ُم٘مداًرا ٟمحدد أن ٟمًتٓمٞمع هؾ يٕمرف،

 ىمد ٕنف داطمْم٦م: طمج٦م احلج٦م هذه ًمٙمـ ٟمًتٓمٞمع، ُم٤م ٓ، ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك: اًمِمٞمخ



 553 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة

 هذا يٙمقن ومٝمؾ زيم٤مة، اًمتج٤مرة قمروض قمغم جي٥م أنف ُمٓمٚم٘م٤مً  يًٛمٕمقا  ل دم٤مر يقضمد

يْمرِ  َأْهَؾ  وَم٤مؾْم٠َمُخقا ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل وًمذًمؽ ٓ، ًمف؟ قمذر  ﴾شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ يُمٜمْتُؿْ  إِنْ  اًمذِّ

 يمؾ وأن يمٗم٤مئٞم٦م، وومروض قمٞمٜمٞم٦م ومروض هٜم٤مك إن: ىمٚمٜم٤م اًم٘مري٥م إُمس وذم. [51:اًمٜمحؾ]

 يم٤من إذا ًمٙمـ وذوـمٝم٤م، اًمّمالة ُمـ قمٞمٜمٞم٦م أُمقر قمٚمٞمف ومٞمج٥م اًمرؿمد ؾمـ سمٚمغ ُمٙمٚمػ

 احل٩م، ُمٜم٤مؾمؽ يٕمرف أن قمٚمٞمف جي٥م ٓ اًمزيم٤مة، أطمٙم٤مم يٕمرف أن قمٚمٞمف جي٥م ٓ وم٘مػماً 

 اًمٖمٜمل هذا ومٙمقن اًمزيم٤مة، أطمٙم٤مم شمٗم٤مصٞمؾ يٕمرف أن جي٥م ومٝمق همٜمٞم٤مً  ص٤مر وىمد َأَُم٤م

 َرسمَُّؽ  يَم٤منَ  َوَُم٤م﴿ يٕمرومٜم٤م، ل طمٞم٨م اهلل أراده ُم٤م وهذا ٟم٦ًًٌم، يٕمرف ٓ اًمتج٤مرة سمٕمروض

ٞم٤ًّم
ًِ  .اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز ىم٤مل يمم ،[25:ُمريؿ] ﴾َٟم

 اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد ٟمٗمًف، سمف شمٓمٞم٥م ُم٤م ُيـْخِرج أن جي٥م أنف يٕمرف أن جي٥م: وم٢مذاً 

 سمال وهٜم٤م- ،شٟمٗمًف سمٓمٞم٥م إٓ ُمًٚمؿ اُمرئ ُم٤مل حيؾ ٓ»: صحتف اعمٕمروف احلدي٨م ذم

 أراد ي٘مٞمد، ول هٜم٤م أـمٚمؼ وضمؾ قمز رسمٜم٤م ومحٞمٜمم سم٤مًمٖم٦م، إهلٞم٦م طمٙمٛم٦م وهذه -ؿمؽ

 إمم ويمٚمٝم٤م ُمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م ىمًؿ إطمٙم٤مم ُمـ يمثػًما : ٟمٕمٚمؿ ويمم اًمٜم٤مس، ه١مٓء اُمتح٤من

 قمـ خيتٚمػ ىمد ضم٤مٟم٥م ُمـ يٙمقن اًمت٘مٞمٞمد أو ضم٤مٟم٥م، ُمـ يٙمقن ىمد واإلـمالق اعمٙمٚمػ،

: ذقم٤مً  ىمًٛملم قمغم ٟمجده٤م واًمٙمٛمٞم٦م، إنّم٦ٌم اعمحدودة اًمزيمقات: ُمثالً  آظمر، ضم٤مٟم٥م

ٌَؾ ُمـ اًم٤ًمقمل ي٠ميت ُم٤م ُمٜمٝم٤م ىمًؿ  رهمؿ اًمزيم٤مة شمٚمؽ وي٠مظمذ اًمٖمٜمل، إمم اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ ىِم

 .اًمثمر وزيم٤مة اعمقار زيم٤مة وهل أنٗمف،

 .اًمٜم٘مديـ يمزيم٤مة اًمٖمٜمل ٟمٗمس إمم ذًمؽ ُويمَِؾ  آظمر ىمًؿ

 أن اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ُيَٙمّٚمػ ل اًمذي اًمٖمٜمل هذا رسمم: ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد

 ٓ اًمٖمٜمل هذا رسمم وٟمّمػ، اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م ُمٜمف وي٠مظمذ ًمف ُم٤م وحييص اًمٖمٜمل إمم يرؾمؾ

 ُمًٚمؿ؟ ُمـ يّمدر ؾم١مال هذا ومٝمؾ اًمقاضم٥م، هبذا ي٘مقم

 قمرومٝم٤م ُمـ قمرومٝم٤م سم٤مًمٖم٦م، طِمَٙمؿ ًمف ذع ُم٤م يمؾ ذم وضمؾ قمز اهلل ٕن ٓ:: اجلقاب

 ُمـ ىمًمً  ضمٕمؾ وضمؾ قمز اهلل أن ذم احلٙمٛم٦م هل ُم٤م: شم٤ًمءًمٜم٤م ومٚمق ضمٝمٚمٝم٤م، ُمـ وضمٝمٚمٝم٤م

 ذم شمٕمٚمٛمقن وهٜم٤م ُمٜمف، ومٞم٠مظمذه٤م اًم٤ًمقمل ي٠ميت إهمٜمٞم٤مء، أُمقال قمغم اًمقاضم٤ٌمت هذه

َٕم٤مة، شمتٕمٚمؼ أطمٙم٤مم ًُّ  إمم رضمٕمٜم٤م ومٞمٝم٤م، ُم٤م أدٟمك ي٠مظمذ وٓ ومٞمٝم٤م ُم٤م أطمًـ ي٠مظمذ ٓ ومٝمق سم٤مًم



 556 زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل اًمقؾمٓمٞم٦م

ٌَك اًمزيم٤مة ُمـ اًمٜمقع هذا أن ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم ذع اهلل أن ُمـ احلٙمٛم٦م ومم  ُمـ ُيـْج

 ومٞمٝم٤م يٙمٚمػ اًمٜم٘مديـ زيم٤مة ضمٕمؾ سمٞمٜمم اًمزيمقات، ذم ُمٕمروف ٟمّم٤مب وهلؿ ُمقفمٗملم،

 ٓ إهمٜمٞم٤مء ُمـ يمثػم اًمٞمقم، ُمِم٤مهد هق يمم خيرج ٓ وىمد خيرج وم٘مد ٟمٗمًف، اًمٖمٜمل

 ٓ ومٞمم سمؾ يٜمٌٖمل، ٓ ومٞمم سمؾ أوٕم٤مومٝم٤م أوٕم٤مف يٍمومقن سمؾ أُمقاهلؿ، زيم٤مة خيرضمقن

 .َيـْحُرم ومٞمم سمؾ جيقز،

 سمف ي٘مقم طمٙمؿ يمؾ جيٕمؾ أن اًمٕم٤معملم رب ُيرد ل ٕنف ضمدًا: واوح٦م احلٙمٛم٦م

 اًم٤ٌمًمٖم٦م احلٙمٛم٦م ُمـ يم٤من وًمذًمؽ سمٜمٗمًف، هق يتٓمٝمر أن يريد وًمٙمـ أنٗمف، رهمؿ اعمًٚمؿ

 ُمٜمف شم١مظمذ إظمرى اًمزيم٤مة سمٞمٜمم ٟمٗمًف، ُمـ سمٓمقاقمٞم٦م خيرضمٝم٤م اًمٜم٘مديـ زيم٤مة ضمٕمؾ أن

 .أنٗمف رهمؿ

سم٤مً  يٙمقن أن يّمٚمح هذا ومٕمغم  وضمؾ قمز اهلل يت٘مل هق يٕمٜمل ؾم٠مخ٧م، ُم٤م قمغم ضمقا

 أو احلٙم٤مم، أي إُمقر وٓة ُمـ يمٜم٤م ؾمقاء قمٜمدٟم٤م ُمـ ٟمحـ ٟمٗمرض أن ؾمٌٞمؾ ًمٜم٤م وًمٞمس

 رب يٗمرض ل ومٞمم ومرو٤مً  قمٚمٞمف ٟمٗمرض أن ًمٜم٤م ًمٞمس اًمٕمٚممء، سمٛمٕمٜمك إُمقر وٓة ُمـ

 أن وجي٥م ٟمٗمًؽ، سمٓمٞم٥م اًمٜم٘مديـ زيم٤مة خترج وم٠من٧م اًمٜمقع، هذا ُمـ وهذا اًمٕم٤معملم،

 وي٘م٤مل يدان اعمًٚمؿ ومٝمذا اًمتج٤مرة، قمروض ُم٠ًمخ٦م مت٤مُم٤مً  يمذًمؽ قمٚمٞمؽ، جي٥م ُم٤مذا شمٕمٚمؿ

 وم٤مشمؼ ُماليلم، قمٜمدهؿ عمـ أخػ، ُم٤مئ٦م قمٜمده عمـ آٓف قمنمة قمٜمده ُمـ يًتقي ٓ: ًمف

 اؾمتٗم٧م»: اعم٠ًمخ٦م هذه ذم حمٚمف أقمت٘مد وهذا اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ويمم وضمؾ، قمز اهلل

 .«اعمٗمتقن أومت٤مك وإن ىمٚمٌؽ،

 أن ي٠مُمرٟم٤م ط اًمٜمٌل يم٤من ؾمٛمرة قمـ داود أبق طمدي٨م ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

 .ًمٚمٌٞمع ٟمٕمّده مم٤م اًمزيم٤مة ٟمخرج

 ضمٝم٤مًمف، ؾمٜمده وذم شداود أيب وٕمٞمػ» ٟمّمٞم٥م ُمـ طمدي٨م هذا ٟمٕمؿ، أي: اًمِمٞمخ

 .طمج٦م سمف شم٘مقم ومال

 هذا قمغم أُمقاهلؿ زيم٤مة خيرضمقن يم٤مٟمقا  ُم٤م إهمٜمٞم٤مء أن: اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م أن ؿمؽ وٓ 

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م خي٤مًمػ إؾمٜم٤مده، وٕمػ ُمع وم٤محلدي٨م آٟمٗم٤ًم، ذطمف ؾمٌؼ اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ



 551 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة

 وهمػمه شُمًٜمده» ذم أمحد اإلُم٤مم رواه ُم٤م ذيمرٟم٤م وىمري٤ٌمً  اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ضمرى اًمتل

 .ٟمٕمؿ. همػمه ذم أجْم٤مً 

 ،وُأدم إٓضمٕم٤مب ُم٤مزم: وم٘م٤مل. ُم٤مًمؽ زيم٤مة أد سحلم قمٛمر وىم٤مل ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

ُمٝم٤م: وم٘م٤مل  .زيم٤مهت٤م وأد ىَمقِّ

 .اًمٕمٚم٦م ٟمٗمس هق: اًمِمٞمخ

 .ُمثٚمٝم٤م: ُمداظمٚم٦م

 ذم ىمٚم٧م وأن٧م اًمٕمروض، زيم٤مة إظمراج يٕمٜمل إمج٤مع، هق: اعمجد وىم٤مل ـمٞم٥م،

 ..ٟمٕمٚمؿ ٓ إول

 ومم٤م طمزم، ٓسمـ اعمحغم يمت٤مب ُمـ واوح هذا إمج٤مع، هٜم٤مك ًمٞمس ٓ،: اًمِمٞمخ

 ُم٤م وم٘م٤مل زيم٤مهت٤م، ي٠مظمذوا أن ُمٜمف ـمٚمٌقا  اًمذي اخلٞمؾ ذم اخلٓم٤مب قمٛمر قمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف

 . اًمّمدىم٤مت ُمـ صدىم٦م أهن٤م قمغم ظمذه٤م: قمكم وم٘م٤مل ىمٌكم، ُمـ ص٤مطم٤ٌمي ومٕمٚمف

 ( 11 :11: 19/ 213/ واًمٜمقر اهلدى)

 (   11 :13: 41/ 213/ واًمٜمقر اهلدى)

 افتجارة ظروض زـاة

 دم٥م اًمتل اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م جي٥م: أطمدمه٤م: ىمقٓن ومٞمٝم٤م اًمتج٤مرة، قمروض: افشقخ

 . اًمٜم٘مديـ أو اًمٜم٘مد قمغم

 .اعمُٓمٚم٘م٦م اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م جي٥م وإٟمم اًمزيم٤مة، هذه ومٞمٝم٤م جي٥م ٓ أنف: أظمر واًم٘مقل

 أو اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ؾمقاء ضمدًا، يمٌػم ومرق اًم٘مقًملم سملم اًمٗمرق أن: واحل٘مٞم٘م٦م

 .آىمتّم٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ

 آٟمٗم٤ًم، ذيمرهُت٤م اًمتل اًمزيم٤مة سمقضمقب ي٘مقًمقن وم٤مًمذيـ: آىمتّم٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أُم٤م 

ُمٝم٤م، قمٜمده، اًمتل اًمٕمروض ُيـْحيِص  أن شم٤مضمر يمؾ قمغم ومٞمقضمٌقن  ُمـ ُيـْخرج صمؿ وُيَ٘مقِّ



 555 زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .اًمٕمٚممء أيمثر رأي هق وهذا وٟمّمػ، اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م ٟم٘مداً  يم٤مٟم٧م ًمق يمم اًم٘مٞمٛم٦م،

 ذم ٟمص هٜم٤مك ًمٞمس ٕنف اًمزيم٤مة: ُمـ اًمٜمقع هذا يقضم٥م ٓ ومٝمق أظمر اعمذه٥م أُم٤م

 اًمّمحٞمح٦م، اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر ُمـ رء ذم وٓ ،ط اهلل رؾمقل طمدي٨م ذم وٓ اهلل يمت٤مب

م ُم٤م سمد ٓ شم٤مضمر يمؾ أن  رأي جمرد هذا وٟمّمػ، اصمٜملم اح٤مئ٦م ُمـ وخيرج سمْم٤مقمتف، ُيَ٘مقِّ

 يمؾ قمٚمٞمف اعم٘مٞمس قمغم اعم٘مٞمس وخيتٚمػ ىمٞم٤مس، جمرد قمغم ىم٤مئؿ واؾمتٜم٤ٌمط، واضمتٝم٤مد

 ... آظمتالف

 ٟمٗمًؽ، سمف شمٓمٞم٥م سمم زيم٤مهت٤م خترج قمٜمدك اًمتل اًمٌْم٤مقم٦م هذه: ومٞم٘مقل أظمر اعمذه٥م أُم٤م

 اًمٜمٗمس ـمٌٞمٕم٦م قمـ شُمَٕمؼمِّ : إطمدامه٤م اصمٜمتلم، آيتلم ذم وضمؾ قمز اهلل ىمقل ذًمؽ ذم ُمراقمٞم٤مً 

 درن ُمـ شمٓمٝمره٤م أن يٜمٌٖمل اًمتل اًمٌنمي٦م اًمٜمٗمس هذه واضم٥م قمـ شُمَٕمؼمِّ : وإظمرى اًمٌنمي٦م،

ح، ِت ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف إول أي٦م اًمِمُّ َنُٗمُس  َوُأطْمِيَ حَّ  ٕا  ،[368:اًمٜم٤ًمء] ﴾اًمِمُّ

 احلدي٨م ذم ط اهلل رؾمقل ذًمؽ وأيمد واًمِمح، اًمٌخؾ هق اًمٜمٗمقس ـمٌٞمٕم٦م أن: أي

 اًمِمح هذا ومٚمٛمٕم٤مجل٦م ،«ه٤مًمع وؿمح ظم٤مًمع ضمٌـ اًمرضمؾ ذم ُم٤م َذُّ »: ىم٤مل قمٜمف، اًمّمحٞمح

 ىَمدْ ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف هب٤م وأقمٜمل إومم، أي٦م شم٘م٤مسمؾ اًمتل اًمث٤مٟمٞم٦م أي٦م ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل اهل٤مًمع

ـْ  َأوْمٚمََح  ٤مَه٤م َُم ـْ  ظَم٤مَب  َوىمَدْ  ،َزيمَّ ٤مَه٤م َُم  .[31 ،9: اًمِمٛمس]  ﴾َدؾمَّ

 اًمنمع هذا ذم هٜم٤مك ًمٞمس اًمتج٤مرة، قمروض اًمٕمروض، ص٤مطم٥م اًمٖمٜملَّ  هذا: وم٢مذاً 

ر سم٠من ي٠مُمره ُم٤م اًمنمع ذم ًمٙمـ اًمًٜمقي، سم٤مًمت٘مقيؿ ُيَٙمٚمِّٗمف ُم٤م ح َدَرن ُمـ ٟمٗمًف ُيَٓمٝمِّ  اًمِمُّ

ـْ  ظُمذْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم سم٤مًمّمدىم٦م، يمٞمٝم٤ميز وأن واًمٌخؾ، هِلِؿْ  ُِم ُرُهؿْ  َصَدىَم٦مً  َأُْمَقا  شُمَٓمٝمِّ

ٞمِٝمؿْ   احلقل، سمٛمرور: أوًٓ  حمددة همػم اًمتل اًمث٤مٟمٞم٦م اًمزيم٤مة هذه ،[311:اًمتقسم٦م] ﴾هِب٤َم َوشُمَزيمِّ

 ذم هل٤م وضمقد ٓ هذه وٟمّمػ، اصمٜملم اح٤مئ٦م ذم: وأظمػماً  وصم٤مًمث٤مً  اًمٌْم٤مقم٦م، سمت٘مقيؿ وصم٤مٟمٞم٤مً 

َـّ  اًمتل اًمزيم٤مة هذه ُمـ وم٠َمظْمِرج ؾمٌؼ، يمم قم٤مُم٦م[ ىم٤مقمدة] ًمٙمـ إـمالىم٤ًم، اًمنمع  هب٤م اهلل ُم

ل ُم٤م قمٚمٞمؽ ر شُمَزيمِّ  .واًمِمح اًمٌخؾ آوم٦م ُمـ ٟمٗمًؽ سمف وشُمَٓمٝمِّ

 ضمداً  همري٦ٌم وم٤مًم٘مْمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أُم٤م اًمنمع، ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا: ىمٚم٧م

 ُمـ: اًمٜم٤مطمٞمتلم ُمـ ؾمٚمٞمًم، شمٗمٙمػماً  اعم٠ًمخ٦م ذم ُيَٗمٙمروا ل ممـ اًمٜم٤مس سمٕمض أن سمحٞم٨م

 هذا قمغم اعم٠ًمخ٦م ٟمٌلم طمٞمٜمم ٟمًٛمع ُم٤م يمثػماً  اىمتّم٤مدي٦م، ٟم٤مطمٞم٦م وُمـ ذقمٞم٦م، ٟم٤مطمٞم٦م
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ًمقه٤م ؾمٞمقًم٦م، قمٜمدهؿ يؽميمقا  ُم٤م إهمٜمٞم٤مء: اًمٓمري٘م٦م هذه قمغم ي٘مقًمقا  اًمقضمف  إمم ُيـَحقِّ

ء طُمـِرم وهٙمذا دم٤مري٦م، قمروض  .اًمٜم٘مد زيم٤مة ُمـ اًمٗم٘مرا

 اًم١ًمال، هذا يٓمرح أن أطمد يًتٓمٞمع وٓ وهؿ، أنف طم٘مٞم٘م٦مً  وهؿ، هذا: أىمقل أن٤م 

ٌَلمَّ  أن سمٕمد اجلقاب، ذم جي٤مدل أن قمـ ومْمالً   .حمض وهؿ هذا أن ًمف ُي

 ُم٤مذا: وم٘مػماً  أو همٜمٞم٤مً  شم٤مضمر، همػم يم٤من أو شم٤مضمراً  يم٤من ؾمقاء ؿمخص، أي ؾم٠مخٜم٤م ًمق

 وٟمّمػ، اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م ؾمٜم٦م يمؾ قمٜمف خيرج وص٤مطمٌف اًمّمٜمدوق ذم اعمٙمٜمقز آخمل شمرى

 هذه أو اًمٗمٚمقس هذه شَمـَحّقًم٧م ًمق أم صم٤مٟمٞم٤ًم، اعمجتٛمع ًمٌ٘مٞم٦م صمؿ أوًٓ، ًمٚمٗم٘مراء أنٗمع هذا

 واًمٗم٘مػم؟ اًمٖمٜمل ُمٜمٝم٤م ويٜمتٗمع اًمًقق، ذم متٌم سمْم٤مقم٦م إمم اعماليلم

 ٓ ُمٙمٜمقز اح٤مل ئمؾ أن واعم٤ًميملم ًمٚمٗم٘مراء أنٗمع إول إُمر ٓ،: ي٘مقل ُمـ ومٞمٙمؿ هؾ

 أطمد ٓ أن وأفمـ إُم٦م، يٜمٗمع رء أي ذم.. ُمٕم٤مُمؾ ذم.. سمْم٤مقم٦م ذم ُمٕمف يتٕم٤مُمؾ أم ُيٓمرح،

 ًمٙمٜمف ُيْٙمٜمَز، ل اًمذي اح٤مل ذًمؽ ُمـ أنٗمع هق ُُمَزيّمك يم٤من وًمق اعمٙمٜمقز، اح٤مل هذا أن: ي٘مقل

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ صمؿ أوًٓ، اح٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ واعم٤ًميملم، ًمٚمٗم٘مراء أنٗمع هذا أن ؿمؽ ٓ قمروض،

 قمغم يّمدق اًمزيم٤مة سم٤مؾمؿ اًمٗم٘مػم ي٠مظمذه اًمذي اح٤مل ٕنف صم٤مٟمٞم٤ًم: ٟمٗمًٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م أؾمٛمٞمٝم٤م ُم٤مذا

 هل اًمٕمٚمٞم٤م واًمٞمد ،شاًمًٗمغم اًمٞمد ُمـ ظمػم اًمٕمٚمٞم٤م اًمٞمد»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف واًمٖمٜمل اًمٗم٘مػم

 أقمغم، سمحؼ ي٠مظمذه٤م ؾمٗمغم سمٞمد اًمٗم٘مػم ي٠مظمذه٤م أن ومٌدل أظمذة، هل اًمًٗمغم واًمٞمد اعمٕمٓمٞم٦م

 .ي٘م٤مل يمم ضمٌٞمٜمف، وقمرق ويمده سمجٝمده وهق

ءً  اعم٠ًمخ٦م، هذه وٟم٤مىمِم٧م ُي١ْمشمك، أجـ ُمـ: إذاً   ُمـ أو اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ؾمقا

 زيم٤مة ٓ اًمتج٤مرة قمروض أن دمد آضمتمقمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أو آىمتّم٤مدي٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م

سم٤مً  قمٜمدي ُم٤م هذا آٟمٗم٤ًم، ذطمٜم٤مه٤م اًمتل اعمُـَ٘مٜمّٜم٦م اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م  .اًم١ًمال هذا قمـ ضمقا

 ( 11 :11: 46/ 769/ واًمٜمقر اهلدى)

 افتجارة ظروض زـاة

 اًمتج٤مرة؟ قمروض ذم ًمٚمزيم٤مة سم٤مًمٜم٦ًٌم: ُمداظمٚم٦م
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م سم٠مهن٤م قمٜمٝم٤م يتحدصمقن اًمتل اًمزيم٤مة: اًمِمٞمخ  هذا وٟمّمػ، اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م ُمٜمٝم٤م وخيرج شم٘مقَّ

 .اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص إقممل سم٤مب ُمـ اًمزيم٤مة ُمـ رء إظمراج ُمـ سمد ٓ ًمٙمـ قمٚمٞمف، دًمٞمؾ ٓ

 ..ىمٞم٤مس همػم واًمٗمْم٦م اًمذه٥م قمغم ىمٞم٤مؾمف: يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 !ىمٞم٤مس ٓ: اًمِمٞمخ

 اًمزيم٤مة[ ىمدر] رأجؽ ُم٤م! ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

 ىَمدْ ﴿ ٟمٗمًف، وشمزيمٞم٦م ومٝمق ومْمٚمف، ُمـ اهلل أهمٜم٤مه اًمذي اًمٖمٜمل إمم يٕمقد هذا: اًمِمٞمخ

ـْ  َأوْمَٚمَح  ٤مَه٤م َُم ـْ  ظَم٤مَب  َوىَمدْ  * َزيمَّ ٤مَه٤م َُم  .[31 - 9: اًمِمٛمس] ﴾َدؾمَّ

 (11:66:63( /6) ـه3518 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 افتجارة؟ ظروض زـاة

 اًمتج٤مرة؟ قمروض زيم٤مة طمٙمؿ ُم٤م: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل: ُمداظمٚم٦م

 واًمتل اعمٕمرووم٦م اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م يقضمٌقن اًمٕمٚممء مج٤مهػم اًمتج٤مرة قمروض: اًمِمٞمخ

م ؾمٜم٦م يمؾ آظمر ذم اًمٕمروض هذه إن: ي٘مقًمقن  ًمق يمم وٟمّمػ اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م ُمٜمٝم٤م وخيرج شُمَ٘مقَّ

 اًمًٚمػ سمٕمض قمـ وهمػمه هق ذًمؽ وٟم٘مؾ اًمٔم٤مهري طمزم يم٤مسمـ اًمٕمٚممء وسمٕمض ٟم٘مًدا، يم٤مٟم٧م

 هذا سملم واًمٗمرق ُمٓمٚم٘م٦ًم، زيم٤مة يرون وإٟمم اًمتج٤مرة، قمروض ذم اًمزيم٤مة هذه ُمثؾ يرون ٓ

 أن ذم اًمتج٤مر يٙمٚمٗمقن ٓ ه١مٓء أن اجلٛمٝمقر ُمذه٥م إٟمف ذيمرت اًمذي إول اعمذه٥م وسملم

ُمقا   هذا ُمـ أظمرج: ي٘مقًمقن وإٟمم وٟمّمػ، اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م ىمٚمٜم٤م يمم خُيرضمقا  وأن دم٤مرهتؿ ي٘مقِّ

 وضمؾ قمز اهلل ٕن ٟمٗمًؽ: هب٤م وشمزيمل ٟمٗمًؽ سمف شمٓمٞم٥م ُم٤م اًمٕمروض ُمـ ًمديؽ اًمذي اح٤مل

ـْ  َأوْمٚمََح  ىَمدْ ﴿: ىم٤مل ٤مَه٤م َُم ـْ  ظَم٤مَب  َوىَمدْ  * َزيمَّ ٤مَه٤م َُم  .[31 - 9: اًمِمٛمس]  ﴾َدؾمَّ

 دُمِمؼ ُمـ ضم٤مؤوا اًمتج٤مر ُمـ مج٤مقم٦م أن اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم ضم٤مء وىمد

 ظمالومتف قمٝمد ذم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر إمم ضم٤مؤوا ًمٚمتج٤مرة، هلؿ سمخٞمؾ اعمديٜم٦م إمم اًمِم٤مم

 ُمـ ص٤مطم٤ٌمي يٗمٕمٚمف ل إٟمف: قمٜمف اهلل رض ىم٤مل زيم٤مهت٤م، ُمٜم٤م ظمذ! اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: وم٘م٤مًمقا 

 رأى ومٚمم وم٠مبك، اًمزيم٤مة ي٠مظمذ أن قمٚمٞمف أخحقا  اًمّمديؼ، سمٙمر وأب٤م ط اًمٜمٌل: يٕمٜمل ىمٌكم،
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٤م ويم٤من قمٜمف اهلل رض قمكم ذًمؽ ًً  أظمذت ًمق! اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: ىم٤مل اعمجٚمس، ذم ضم٤مًم

 ضم٤مء يمم قمٛمر قمـ إثر هذا ومٗمل ٟمٗمقؾمٝمؿ، هب٤م وـم٤مسم٧م وم٠مظمذه٤م شمٓمقع صدىم٦م ُمٜمٝمؿ

 اًمزيم٤مة وضمقب قمغم ٟمص ُم٤م هل إٟمم اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م دم٥م اًمتل اًمزيم٤مة أن أجًْم٤م همػمه قمـ

 أو اًمٗمقايمف أو اًمثمر ُمـ يمثػًما  أن يمم اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ يٙمـ ل اًمتج٤مرة وقمروض ومٞمٝم٤م،

 أرؾمؾ ح٤م أنف ط قمٜمف صح ىمد سمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمزيم٤مة ط اهلل رؾمقل[ حيدد] ل احلٌقب

 هذه ُمـ إٓ صدىم٦م ُمٜمٝمؿ ختذ ٓ»: ىم٤مل ُمٜمٝمؿ اًمزيم٤مة جيٌل أن وأُمره اًمٞمٛمـ إمم ُمٕم٤مًذا

 إصؾ أن قمغم دًمٞمؾ شم٠مظمذ ٓ: وم٘مقًمف« واًمزسمٞم٥م واًمتٛمر واًمِمٕمػم اًم٘مٛمح: وذيمر إرسمع

 إٓ ُمًٚمؿ اُمرئ ُم٤مل يٓمٞم٥م ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمم احلرُم٦م إُمقال ذم

 إٓ ط اهلل رؾمقل يٗمروف ل ؿمٞمًئ٤م اًمٜم٤مس قمغم ٟمٗمرض أن ًمٜم٤م جيقز ومال «ٟمٗمًف سمٓمٞم٥م

 اعم١مُمٜملم أُمػم إمم ًمٞمقصٚمقا  ضم٤مؤوا اًمذيـ اًمتج٤مر ىمّم٦م آٟمًٗم٤م ؾمٛمٕمتؿ يمم ٟمٗمقؾمٝمؿ سمٓمٞم٥م

سم٦م وٓ زيم٤مة ًمٞم٧ًم وأهن٤م صدىم٦م أهن٤م قمغم ُمٜمٝمؿ وم٠مظمذه٤م قمٛمر : ط ىمقًمف سمٕمد هذا ذم همرا

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمم أو شقمٌده وقمغم اعم١مُمـ ومرس قمغم صدىم٦م ٓ»

 (11:69:33/أ12: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 افتجارة روضظ زـاة

 زيمـ٤مة؟ اًمٕمـروض ذم ـهؾ :اًمًـ٤مئؾ

 قمغم اًمزيمـ٤مة سمٗمروٞم٦م ي٘مقًمقن اجلـٛمٝمقر اًمٕمـٚممء سملم ىمديؿ يمٌػم اظمـتالف ومـٞمٝم٤م

 ٟمـققم٤م اعمت٘مدُملم وُمـ اهلل رطمـٛمف طمـزم اسمـ وُمٜمـٝمؿ اًمٕمـٚممء وسمـٕمض ،اًمتـج٤مرة قمـروض

 ،اًمـتجـ٤مرة قمـروض قمغم زيمـ٤مة ٓ: ي٘مقًمقن وهمـػمـهم ظمـ٤من طمًـ وصديؼ ُمـ٤م

 اجلـٛمٝمقر ىمقل ي١ميد ُمـ٤م اًمّمحـ٤مسم٦م ُمـ أطمد قمــ يث٧ٌم ل ٕنـف رأجـٝمؿ رىأ وأنـ٤م 

 .اًمتـج٤مرة قمروض قمغم اًمزيمـ٤مة ريـْم٦مسمٗم

 سمـٝم٤م يـ٘مقل اًمتل اًمزيمـ٤مة ٟمـٕمٜمل وم٢مٟمـم اًمتـج٤مرة قمـروض قمغم زيمـ٤مة ٓ ٟمـ٘مقل وطمـٞمٜمم

 قمـٜمدهؿ ُمـ٤م يـحّمقا  أن ؾمٜم٦م يمؾ آظمـر ذم شمـ٤مضمر يمـؾ قمغم يقضمٌقن أنـٝمؿ وهل اجلـٛمٝمقر
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 اًمتـ٘مقيؿ ذًمؽ ُمـ يـخرضمقن صمؿ احلـ٤مًمٞم٦م ٞمٛمٝم٤موسم٘م سم٠مثـمٟمـٝم٤م ي٘مٞمـٛمقه٤م وأن ٤مئعاًمٌـْم ُمـ

 ـهق اًمٗمرض ُمـ اًمٜمـقع هذا دٟم٤مٟمػم اًمٕمـروض هذه يمـ٤مٟم٧م ًمق يمـم وٟمص اشمٜملم سم٤معمـ٤مئ٦م

 قمغم اًمدواقمل شمتقومر ممـ٤م ًمٙمـ٤من ُمـ٤م وضمـقد ًمذًمؽ يمـ٤من وًمق اًمِمـرع ذم ًمـف أصـؾ ٓ ومرض

 .ضمـٝم٦م ُمـ هذا اًمّمـ٤مًمح ؾمـٚمٗمٜمـ٤م قمـ ٟمـ٘مٚمف

 :أظمـرى ضمـٝم٦م ُمـ 

 قمغم اًمزيمـ٤مة سمٗمروٞم٦م شمـ٘مقل اًمتل اًمٙمـٚمٞم٦م هذه ُمع شمتٜمـ٤مرم صحٞمحـ٦م أطمـ٤مدي٨م ٟمـجد 

 .اًمتـج٤مرة قمـروض

ش صدىم٦م قمٌـده وقمغمش اعمـ١مُمـ ومرس» فومرؾمـ قمغم ًمٞمس: »اًمًـالم  قمٚمـٞمف ىم٤مل وم٘مد 

 :اهلل رمحف أطمـٛمد ًمإلُمـ٤مم ُمـًٜمد ذم ضمـ٤مء ويمـذًمؽ ،اًمتـج٤مرة ُمـ هم٤مًمٌـ٤م يـٙمقن وهذا

 وُمـٕمٝمـؿ اخلـٓم٤مب ـسم قمـٛمر إمم اًمِمـ٤مم دُمـِمؼ ُمـ ضمـ٤مؤوا اخلـٞمؾ شمـج٤مر ُمـ ضمـمقم٦م أن

 يٗمٕمٚمـف ل» :ىم٤مل سمؾ قمـٚمٞمـٝم٤م زيم٤مة ٓ: وم٘م٤مل شزيمـ٤مهتـ٤م ُمٜمـ٤م ظمذ» :ًمـف وم٘م٤مًمقا  ًمٚمتـج٤مرة، ظمـٞمؾ

 وم٘م٤مل قمـٜمف اهلل رض ـمـ٤مًم٥م أيب اسمـ قمكم احلـًـ أبق اعمـجٚمس وذم شىمٌكم ُمـ ص٤مطم٤ٌمي

 شاًمّمـدىم٤مت ُمـ صدىم٦م نـٝم٤مأ قمغم ُمٜمـٝمؿ أظمذشمـٝم٤م ًمق اعمـ١مُمٜملم أُمٞمـر يـ٤م»: احلـًـ أبق

 ـهق ُمـ٤م ي١ميمد ومـٝمذا ومـريْم٦م صدىم٦م وًمٞمـ٧ًم شمـٓمقع صدىم٦م أنـٝم٤م قمغم ُمٜمـٝمؿ وم٠مظمـذـه٤م

 ذم ُمـٜمّمقص٦م أنـقاع قمغم اًمزيمـ٤مة ط ٟمٌٞمـف ًمًـ٤من قمغم ومرض وضمؾ قمـز اهلل إن،إصـؾ

 ،اًمًـٜم٦م يمـت٥م ذم ُمـتداوًم٦م ُمـٕمرووم٦م اًمًـٜم٦م

 وٓ ي٠مت ومٚمؿ ط اًمٜمٌل قمـٝمد ذم ُمـقضمقدة يم٤مٟم٧م أنـٝم٤م ُمـع اًمتـج٤مرة قمـروض أُمـ٤م 

 أو اًمًـ٤مسمؼ وسم٤مًمتـ٘مٜملم اًمتـج٤مرة قمـروض قمغم اًمزيمـ٤مة أظمذ يقضم٥م صحـٞمح واطمد طمـدي٨م

ٌـْم٤مقم٦م هذه أن اًمًـ٤مسمؼ ؿاًمتـ٘مقي  ذم سمد ومال اًمٗمالين ًمٚمتـ٤مضمر -ُمثال- ُمـٙمت٦ٌم هذه شمـ٘مقم اًم

 إذا وًمٙمــٜمٜم٤م ،ًمف أصؾ ٓ هذا ،وٟمص ٜملماصم سم٤معمـ٤مئ٦م ُمٜمـٝم٤م يـخرج يمم ـ٘مقمشم ؾمٜم٦م يمؾ آظمـر

 اًمزيم٤مة إظمـراج سمـقضمقب ٘م٤ملي ومــٝمٜم٤م اًمٙمـريؿ اًم٘مـرآن ذم اًمٕمـ٤مُم٦م اًمٜمـّمقص ُٟمٕمـٛمؾ أن أردٟمـ٤م

 ُمٜمف ومـٞمخرج سمذًمؽ أهمـٜم٤مه اهلل إن أي قمـٜمف همـٜمك ذم وهق اإلٟمـ٤ًمن يـٛمٚمٙمف رء يمـؾ قمـ

ـْ  َأوْمَٚمَح  ىَمدْ  ﴿ اًمـٜمٗمس شمـزيمٞم٦م سمـ٤مب ُمـ ٤مَه٤م َُم ـْ  ظَم٤مَب  َوىَمدْ *  َزيمَّ ٤مَه٤م َُم  ذًمؽ وٟمحـق ﴾َدؾمَّ

ُف َيْقَم طَمَّم٤مِدهِ  ﴿ :شمـٕم٤ممم يم٘مقًمف أيـ٤مت ُمـ ْ طَم٘مَّ  إمم ٟمـٕمقد وًمٙمـ قمـ٤مم ٟمـص هذا ﴾ َوآشُمقا



 559 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة

ٌـتف ُمـ٤م ومٙمـؾ اًمٕمـ٤مم اًمٜمـص سمـٝمذا اًمٕمـٛمؾ ضمرى ـهؾ اًمـ٤ًمسم٘م٦م اًم٘مـ٤مقمدة  قمغم جي٥م إرض شمٜم

 هذه ـُم خيـرج صمؿ -ُمـثال- أوؾم٤مق سمـخٛمـ٦ًم  هذه ُمـ احلـ٤مصؾ ُي٘مـدر أن اعمـًٚمؿ

 يـجر ًمـؿ اًمٕمـنم ومٜمـّمػ ؾم٘مـٞم٤م يمـ٤من وإن وم٤مًمٕمـنم ؾم٘مٞم٤م سمٖمػم يمـ٤من إن أوؾم٤مق اخلٛم٦ًم

 زيمـ٤مة ٓ اخلـيوات أن قمغم اًمٕمـٚممء اشمـٗم٤مق سمدًمٞمـؾ أبدا اإلـمـالق هذا قمغم اًمٕمـٛمؾ

 ُمـ وأنـقاع أؿمـٙم٤مل ُمـ سمزرقمـٝم٤م إراض اؾمـتثٛمـ٤مر أصٌـح شمـٕمٚمٛمقن يمـم واًمٞمـقم ،ـٞمٝم٤مقمٚم

 خيـرضمـقا  أن أصحـ٤مسمـٝم٤م قمغم يـج٥م ومـٝمؾ، ٕصـح٤مسمـٝم٤م وومٞمـرا  ُمـ٤مٓ شمـٕمٓمل ممـ٤م اخلـيوات

 ؟اخلـيوات هذه زيمـ٤مة

 .اًمًٜم٦م أـهؾ قمـٚممء سم٤مشمـٗم٤مق اخلـيوات قمغم زيمـ٤مة ٓ: اجلـقاب

 ﴿ اًمًـ٤مسم٘م٦م ًممي٦م إقمـمٓ ُمٜمـٝم٤م ؿمٞمئ٤م خيـرج اًمٜمـٗمس شمـزيمٞم٦م ىمٚم٧م يمـم سم٤مب ُمـ وًمٙمـ

ُف َيْقَم طَمَّم٤مِدهِ  ْ طَم٘مَّ  ذم ُمـ٘مٜمٜمـ٤م يمـ٤من إن زيمـ٤مشمـف خيـرج اعمـحّمقد هذا يمـ٤من ُمـٝمٛمـ٤م﴾ َوآشُمقا

 شمـقضمٌف اًمذي هق هذا اإلـمـالق هذا ومٕمغم ُمـٓمٚم٘م٤م يمـ٤من وإن اًمتـ٘مٜملم هذا ومٕمغم اإلؾمـالم

 .واًمًـٜم٦م اًمٙمـت٤مب ذم ذيمـرـه٤م ضمـ٤مء اًمتل  إدًم٦م

 (35 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 افتجارة ظروض زـاة مسائؾ بعض حقل مطقل كؼاش

 بف يتعؾؼ وما

 .واًمٜمقر اهلدى ؾمٚمًٚم٦م ُمـ ش837» ذيط راضمع





 الزواتب سكاة





 541 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمرواشم٥م

 افرواتب زـاة

 رواشم٥م ٟمًتٚمؿ ؿم٤مسمف، ُم٤م أو ذيم٤مت أو طمٙمقُم٦م يمٛمقفمٗملم ًمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 .ٟمّم٤مب هل رواشمٌٜم٤م وضمؾ قمز اهلل وٟمحٛمد ؿمٝمري٦م،

 .مجٞمؾ: اًمِمٞمخ

 اًمرواشم٥م؟ هذه إظمراج يمٞمٗمٞم٦م: ُمداظمٚم٦م

 .احلقل طم٤مل إذا: اًمِمٞمخ

 ُمًت٘مؾ؟ راشم٥م يمؾ قمغم: ُمداظمٚم٦م

 .اجلقاب ؾمٌ٘مؽ ٓ،: اًمِمٞمخ

 .ش3»أن٧م رضمحتف اًمذي اًمت٤مضمر ـمري٘م٦م ٟمٗمس قمغم: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك: اًمِمٞمخ

 (  11 :51: 14/ 213/ واًمٜمقر اهلدى)

                                                           

 [.ضم٤مُمٕمف ىمٞمده. ]ًمٌٕمْمٝم٤م إنّم٦ٌم دُمٛمع أي  (3)





 العكارات سكاة





 547 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمٕم٘م٤مرات

 زـاة؟ ظؾقفا هؾ افتجارة فغرض ُتشسى افتل إرايض

  ؟اًمزيم٤مة طمٙمؿ ُم٤م ،اًمتج٤مرة سم٘مّمد أراضٍ  هب٤م اؿمؽمى أُمقال قمٜمده رضمؾ :افسائؾ

 .زيم٤مة ومٞمف ُم٤م: اًمِمٞمخ

 ؟أىمؾ أو أيمثر أو صمالصم٦م، أو ؾمٜمتلم ؾمٜم٦م سم٘مٞم٧م إرض ،ـمٞم٥م :افسائؾ

 احلقل وطم٤مل ىمٞمٛمتٝم٤م، يمٜمز صمؿ سم٤مقمٝم٤م، وم٢مذا ،ومٚمتٌ٘مك ،اهلل ؿم٤مء ُم٤م: إفباين افشقخ

 .اًمزيم٤مة وضم٧ٌم طمٞمٜمذاك قمٚمٞمٝم٤م،

 ( 11:33:65/  5/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افطبقة افعقادة زـاة

  ؟..قمٚمٞمٝم٤م اًمزيم٤مة ُٟمخرج يمٞمػ إـم٤ٌمء، ًمٕمٞم٤مدة سم٤مًمٜم٦ًٌم: ؾم١مال آظمر: افسمال

 .إـم٤ٌمء قمٞم٤مدة..:اًمِمٞمخ

 .قمٞم٤مدة أو ُمًتِمٗمك قمٜمده ديمتقر: يٕمٜمل: اًم١ًمال

 ..ُمٕمرووم٦م أقمٞم٤من قمغم شمٕمٚمؿ يمم اًمزيم٤مة زيم٤مة، قمٚمٞمف ذم ُم٤م: اًمِمٞمخ

 . ( :..:.11/   51/   واًمٜمقر اهلدى)

 وافبقت وإرض احلع زـاة

ة قمٜمد اًمذي ًمٚمذه٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة  أو ُمٌٚمغ، -ُمثالً – متٚمؽ ٓ وهل اعمرأ

 . .قمٜمده٤م اُمرأة هل إرض

 . طمكم وقمٜمده٤م أرض،: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي: ُمداظمٚم٦م



 548 زيم٤مة اًمٕم٘م٤مرات   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 . اًمٜمّم٤مب سمٚمغ ُم٤م واحلكم: اًمِمٞمخ

رت ٓ يمال،: ُمداظمٚم٦م  ُم٤م وهل اًمزيم٤مة، ذم اًمٓمري٘م٦م هل ُم٤م رء، وٓ سمٞمٕم٧م وٓ ُأضمِّ

 . ومٚمقس قمٜمده٤م

  طمكم؟ قمٜمده٤م: اًمِمٞمخ

 . طمكم قمٜمده٤م يف،إ: ُمداظمٚم٦م

  اًمٜمّم٤مب؟ يٌٚمغ: اًمِمٞمخ

 . يٕمٜمل شم٘مري٤ٌمً : ُمداظمٚم٦م

 . حتديداً  شم٘مري٤ٌمً  ومٞمٝم٤م ُم٤م هذه اًمِمٖمالت شم٘مري٤ًٌم، أجش: اًمِمٞمخ

 . اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ: ُمداظمٚم٦م

 . جي٥م ٓ أو جي٥م: ًمؽ أىمقل أضمؾ ُمـ: اًمِمٞمخ

 . اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ: ُمداظمٚم٦م

 آظمر رء أُم٤م إراض، أُم٤م اًمزيم٤مة، وضم٧ٌم اًمٜمّم٤مب سمٚمغ إذا احلكم ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

  ذيمرت؟ أجش

 . سمٞم٧م: ُمداظمٚم٦م

  دار؟ سمٞم٧م،: اًمِمٞمخ

 . .دار: ُمداظمٚم٦م

  ُم١مضمرة؟: اًمِمٞمخ

 . صم٤مٟمٞم٦م ُمٜمٓم٘م٦م ذم: ُمداظمٚم٦م

  ُم١مضمرة؟: اًمِمٞمخ

 . ُأضمرت ُم٤م ٓ،: ُمداظمٚم٦م



 549 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمٕم٘م٤مرات

 . احلكم إٓ رء، قمٚمٞمٝم٤م يٓمٚمع ُم٤م: اًمِمٞمخ

 . اًمزيم٤مة شمدومع أن قمٚمٞمٝم٤م: ُمداظمٚم٦م

  واوح؟ اًمٜمّم٤مب، سمٚمغ إذا: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمّمٞمح٦م إًمٞمؽ أؾمدي أن أريد أن٤م ًمٙمـ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 . شمٗمْمؾ: ُمداظمٚم٦م

  ديٜمؽ؟ أُمر هيٛمؽ -هلل واحلٛمد- ؿم٤مسم٤مً  أراك أن٤م: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي: ُمداظمٚم٦م

  حلٞمتؽ؟ حتػ ومٚممذا: اًمِمٞمخ

 . اهلل ؿم٤مء إن: ٟم٘مقل اهلل، ؿم٤مء إن ُٟمَقومِّره٤م اهلل ؿم٤مء إن: ُمداظمٚم٦م

ْؾ  قَمَزُْم٧َم  وَم٢ِمَذا﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم وًمٙمـ اهلل، ؿم٤مء إن ىمؾ: اًمِمٞمخ   قَمغَم  وَمَتَقيمَّ
ِ
 ﴾اّللَّ

 . [349:قمٛمران آل]

 . اهلل ؿم٤مء إن: ُمداظمٚم٦م

 . اًمِم٤ٌمب يٖمرك ٓ: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 . اًمٔم٤مهر ذم قم٤مزم أنف قمٚمٞمف يٌدو: ُمداظمٚم٦م

  ٟمٕمؿ؟: اًمِمٞمخ

 . قم٤مزم أنف قمٚمٞمف يٌدو: ُمداظمٚم٦م

  شم٤ٌمؿمػم؟ يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 . شم٤ٌمؿمػم يفإ: ُمداظمٚم٦م



 521 زيم٤مة اًمٕم٘م٤مرات   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أهنؿ اًمٚمحٞم٦م سمحٚمؼ اسمتٚمقا  اًمذيـ ُمِم٤ميمؾ ُمـ اٟمٔمر؟ اهلل، ؿم٤مء إن: اًمِمٞمخ

  يتحٚمٚمقا؟ أن يريد أٓ اًمٜمحر يقم ي٠ميت ح٤م ٕنف ذ، هق سم٤مًمذي اًمٕم٤ٌمدة يًتٗمتحقن

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .. .ُمّمٞم٦ٌم هذه اعمٜمٓم٘م٦م، هذه ُمـ يتحٚمٚمقا : اًمِمٞمخ

 (   13 :16 :37/ 512/واًمٜمقر اهلدى) 



 يَالدَّ سكاة





يـ  521 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمدَّ

يـ زـاة  افدَّ

 [قمٚمٞمٝم٤م؟ يزيمل هؾ ًمف قمقدهت٤م ذم اح٤مل ص٤مطم٥م يِمؽ اًمتل اًمديقن] :ادداخؾة

 أطمدمه٤م ،سمتٕمٌػم قمٜمف وقمؼموا ىمًٛملم إمم اًمديـ ىمًٛمقا  اًمٗم٘مٝم٤مء مجٞمؾ،: اًمِمٞمخ

  اًمذي اًمديـ يٕمٜمل لاحل ٘مْمٞم٦مسم: إول سم٤مًم٘مًؿ ي٘مّمدون ُمٞم٧م، وأظمر طمل ديـ

 أنف إُم٤م ُمٜمف، أجدهيؿ وٟمٗمْمقا  رومٕمقا  اًمذي اعمٞم٧م واًمديـ ص٤مطمٌف، إمم يٕمقد أن ُيْرضَمك

 .اًمديـ ذاك ُمـ يٞم٠مس اًمدائـ جيٕمؾ ؿمئ أي أو أومٚمس، أو ساطم٦م، اؾمتٕمَم ديـاعم

 أن جي٥م اًمذي هق إول اًم٘مًؿ ،طمقزشمف ذم ويم٠منف يٕمتؼم أن جي٥م إول اًم٘مًؿ

 .ضمٞمٌف ذم يم٠منف يٕمتؼمه وأن طم٤ًمسمف حي٥ًم

 ومٞمف، ُمِمٙمقك ُمٞمت٤م، وٓ طمٞم٤م ٓ اقمت٤ٌمره يٛمٙمـ ٓ ديـ: يمالُمف شمْم٤مقمٞمػ ذم ضم٤مء 

 اًم٘مًؿ إمم يٛمٞمؾ أنف سمد ٓ اًمٔمـ، همٚم٦ٌم: وهق -أجْم٤م– اًمنمقمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مقمدة يٕم٤مًم٩م هذا

ح ضمٝم٦م ومألّي  اعمٞم٧م، وهق أظمر اًم٘مًؿ أو احلل، هق اًمكم إول  سمف ُيٚمحؼ اًمٔمـ شَمرضمَّ

 .اعمِمٙمٚم٦م وشمزول

 . ( 3 :.6 :35/ 37/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يًػم سمتٍمف. (  :..:.68/ 38/ واًمٜمقر اهلدى) 

  يـافدَّ  زـاة

  ٓ؟ أم ًمٚمدائـ سم٤مًمٜم٦ًٌم زيم٤مة قمٚمٞمف اًمديـ :افسائؾ

 واىمٕمٞمت٤من اًمّمقرشم٤من وهذه صقرشم٤من، ًمف اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اًمديـ: اجلقاب: اًمِمٞمخ

ك اًمٗم٘مف، قمٚمؿ ِدىم٦َّم ُمـ وهذا ومٕماًل،  وأفمـ ُمٞم٧م، ديـ وأظمر طمل، سمديـ أطمدمه٤م ُيًٛمِّ

 .سمٙمالُمٝمؿ اعم٘مّمقد واوح

يـ هذا هق: احلل اًمديـ  سم٤مًمقوم٤مء، ُمًتٕميص همػم وهق اإلٟم٤ًمن، أىمروتف اًمذيـ اًمدَّ

 .ووم٤مئف ُمـ يئ٧ًم ُم٤م أن٧م: يٕمٜمل



يـ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   525 زيم٤مة اًمدَّ

 يم٤من وم٢مذا اًمٓمرق، ُمـ سمٓمريؼ إًمٞمف اًمقصقل ُمـ يئ٧ًم اًمذي هق: اعمٞم٧م اًمديـ أُم٤م

 .إول اًمٜمقع ُمـ اًمديـ

يـ يم٤من إذا  .زيم٤مشمف ُيـْخِرج أن اًمدائـ قمغم ومٞمج٥م طمٞم٤ًّم َدْيٜم٤مً  أي إول، اًم٘مًؿ ُمـ اًمدَّ

 .احلل اًمٜمقع: ُمداظمٚم٦م

 هذا: يٕمٜمل اهلل، أطمٞم٤مه إذا إٓ زيم٤مة، قمٜمف خيرج ومال ُمّٞمت٤ًم، يم٤من إذا أُم٤م. ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 يمؾ قمـ قمٜمف شمٓمٚمع سمِّدك الدين فأوفاك أهلمه وجل عز فاهلل ووم٤مئف، ُمـ يئ٧ًم اإلٟم٤ًمن

 .ومٞمٝم٤م ُم٘مٍم هق يم٤من اًمٚمِّـل اًمًٜملم

 .اح٤مئ٦م ذم وٟمّمػ اصمٜملم وخيرج: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ. اح٤مئ٦م ذم وٟمّمػ  اصمٜملم ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 .ؾمٌؼ اًمذي اًم١ًمال طمقل قمٗمقاً، أؾمت٤مذ ي٤م: ُمداظمٚم٦م

ٞمف هؾ احلقل، قمٚمٞمف طم٤مل اعمديـ، يد ذم ديٜم٤مر أخػ اًمديـ هذا ُمثالً  يم٤من إذا  ُيَزيمِّ

 طمقًٓ  ُمٕمف يٌ٘مك أن اؾمتدان اًمذي فمروف اىمتْم٧م وًمٙمـ طمل، ديـ وهق ُمديـ،

 .ُمرشملم ُمزك   ومٞمٙمقن ويزيمٞمف هق يزيمل هؾ يم٤مُماًل،

 أول وإٓ اًم٤ٌمرطم٦م، ُمتك اًم١ًمال، هذا ضم٤مء وىمد يمذًمؽ، هق ٟمٕمؿ يأ: اًمِمٞمخ

 اًم٤ٌمرطم٦م؟

 .أُمس: ُمداظمٚم٦م

 .اًم٤ٌمرطم٦م أول: اًمِمٞمخ

 دائٜمف ُمـ اؾمتداٟمف اًمذي اح٤مل هذا ومٞمف اعمٗمروض اعمديـ: ٟم٘مقل ُُمٗمّماًل، وشمٙمٚمٛمٜم٤م

 قمٜمده اح٤مل وسم٘مل - اًمٞمقم ي٘م٤مل يمم - آظمر أو ًم٥ًٌم يٗمٕمؾ ل وم٢من طم٤مضمتف، سمف ي٘ميض أن

 سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م زيم٤مشمف، خيرضمقا  أن واعمديـ اًمدائـ قمغم ومٞمج٥م احلقل قمٚمٞمف وطم٤مل ُمٙمٜمقزًا،

 .ومقاوح ًمٚمدائـ

 ومٞمج٥م وًمذًمؽ احلقل، قمٚمٞمف طم٤مل وىمد ًمٚممل يم٤مٟمزاً  ص٤مر ٕنف ًمٚمٛمديـ: سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م



يـ  524 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمدَّ

 اًمذي سم٤مح٤مل ومٞمحتٗمظ اعمديـ، يتقرط ٓ أن ذًمؽ طِمْٙمَٛم٦م وُمـ اًمزيم٤مة، ُيـخرج أن قمٚمٞمف

 .ُمّم٤محلف ىمْم٤مء ذم يٍمومف أن إمم سمح٤مضم٦م وهق اًمزيم٤مة قمٚمٞمف ومُٞمْجِري اؾمتداٟمف

 ُمـ سمد ومال اعمديـ قمٜمد اعمُـَديَّـ اح٤مل قمغم احلقل طم٤مل إذا: اًمّمقرة هذه ذم: وم٢مذاً  

 .اًمزيم٤مة إظمراج

 ُمع هق. اح٤مل هذا يديف ذم ًمٞمس اح٤مل، يٛمٚمؽ ٓ احل٘مٞم٘م٦م ذم يدايـ اًمذي: ُمداظمٚم٦م

ل ومٙمٞمػ اعمديـ،  .يديف ذم ًمٞمس احل٘مٞم٘م٦م ذم هق ُم٤مًٓ  ُيَزيمِّ

: ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٠من أظم٤مٟم٤م ي٤م شمٕمرف ًمٕمٚمؽ مجٞمؾ،: اًمِمٞمخ

 .«درهؿ صدىم٦م درمهلم ىمرض»

 .ؿمٞمخ ي٤م أقمد: ُمداظمٚم٦م

 اعمًٚمؿ أظم٤مه ي٘مرض اًمذي: سمٛمٕمٜمك« درهؿ صدىم٦م درمهلم ىمرض»: اًمِمٞمخ

ق، ًمق يمم درمهلم ج شَمَّمدَّ  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم سم٤مًمغ طمض ومٞمف هذا سمدرهؿ، ُمٚمٙمف ُمـ ظَمرَّ

 يم٠منف ديٜم٤مر، ُم٤مئتل إٟم٤ًمٟم٤مً  أىمرض واطمد سم٤مًمغ، اًمرسمح إذا ٕنف سم٢مداٟمتٝمؿ: إظمقاهنؿ ُيٕمٞمٜمقا 

 .ديٜم٤مر سممئ٦م شمّمدق

- اهلل أوضمده٤م اًمتل اًمٗمرص٦م اٟمٔمر أجْم٤ًم، اعمًٚمٛمقن هب٤م اسمُتكم: ُم٠ًمخ٦م إمم ٟمٜمت٘مؾ هٜم٤م

 اًمٕم٤معملم رب قمٜمد واًمثقاب سم٤مٕضمقر أهمٜمٞم٤مء يم٤مٟمقا  يمؿ اعمًٚمٛملم، ٕهمٜمٞم٤مء -وضمؾ قمز

 أظمٞمف ي٘مرض ومقاطمد اًمٜم٘مد، سمثٛمـ اًمت٘مًٞمط سمٞمع وسم٤مقمقا  اًمت٘مًٞمط، سمٞمع أبٓمٚمقا  ًمق ومٞمم

 .سم٠مخٗملم شمّمدق ًمق يمم ؾمٞم٤مرة صمٛمـ ديٜم٤مر آٓف أرسمٕم٦م اعمًٚمؿ

ر أن احلدي٨م، هذا ُمـ ىمّمدي وم٢مذاً   خين ل اًمدائـ هذا سم٠من اًم٤ًمئؾ إخ ُأَذيمِّ

 اًمذي اح٤مدي اًمرسمح: أوًٓ  رسمحلم، رسمح، هذا سمؾ ُم١مىمت٤ًم، طمقزشمف ُمـ اح٤مل ظمرج طمٞمٜمم

 اًمذي اح٤مل هذا قمـ ظمرج أن جمرد ًمف حت٘مؼ اًمذي اعمٕمٜمقي اًمرسمح وصم٤مٟمٞم٤مً  إًمٞمف، ؾمٞمٕمقد

 . اعمًٚمؿ ٕظمٞمف أداٟمف

 !ؿمٞمخ ي٤م ؾم١مال: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ



يـ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   522 زيم٤مة اًمدَّ

 اهلل ُمـ سم٠مُمر سيح ٟمص يقضمد ٓ أنف قمٚمٛمل، طم٥ًم: يٕمٜمل أقمٚمؿ، ومٞمم: ُمداظمٚم٦م

 .دايـ ُمـ سيح ٟمص ديٜم٤ًم، دايـ ُمـ قمغم اًمزيم٤مة ومرض ذم اهلل رؾمقل أو

 ..سيح ٟمص يقضمد ٓ ٓ،: اًمِمٞمخ

 .شسمٙمؿ رمح٦مً  أؿمٞم٤مء قمـ ًمٙمؿ وؾمٙم٧م» اعم٤ًمًم٦م، هذه شمٙمقن ٓ وَمٚمِؿَ : ُمداظمٚم٦م

 يٕمقد أن: يٕمٜمل رسمح، هذا ،ظَمِن  ُم٤م هذا أنف اجلقاب، ًمؽ ذيمرٟم٤م هق ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .أظمرى سمٓمري٘م٦م اًم١ًمال

  اعمًٚمؿ؟ أظمٞمف قمٜمد وإٓ قمٜمده، اًمديـ ئمؾ أن اعمًٚمؿ، هلذا إرسمح هق ُم٤م

 ...اعمًٚمؿ أظمٞمف قمٜمد: ُمداظمٚم٦م

 هذا ديٜم٤مر، ُم٤مئتل اعمًٚمؿ أظم٤مه أىمرض اًمذي اإلٟم٤ًمن هذا أن ؿمؽ سمال: اًمِمٞمخ

ىمٜم٤م ًمذًمؽ ودٟمٞم٤م، ديٜم٤م ًمف أرسمح  ظمن ديٜمف ُم٤مت إذا أو اعمٞم٧م، واًمديـ احلل اًمديـ سملم وَمرَّ

 ُمرشملم، رسمح وم٘مد اح٤مل إًمٞمف قم٤مد إذا ًمٙمـ إظمروي، اًمرسمح همػمه، اًمرسمح ًمٙمـ اح٤مدة

 أن أظمػماً، إًمٞمف اًمٜمٔمر ُٟمْٚمِٗم٧م اًمذي هذا صح وًمذًمؽ أضمؾ، واًمرسمح اًمٕم٤مضمؾ اًمرسمح

: شمٕم٤ممم يم٘مقًمف أوًمقي ىمٞم٤مس هٜم٤م يٙمقن طمٞمٜمئذ ص٤مطمٌف، يديـ أن ًمف أرسمح اجلقاب يٙمقن

ء] ﴾ُأف   هَلَُم  شَمُ٘مْؾ  ٓ﴿و  أومم، سم٤مب ُمـ قمٜمف ُمٜمٝمٞم٤مً  ذًمؽ يم٤من سمٙمػ ضهب٤م وم٢مذا ،[61:اإلها

 زيم٤مشمف، خيرج ٓ ومٚممذا ُم١مىمت٤ًم، اح٤مل هذا ُمـ خيرج أن ًمف أرسمح اإلٟم٤ًمن هذا يم٤من وم٢مذا

 .صم٤مًم٨م رسمح ضم٤مءه زيم٤مشمف أظمرج وإذا

 ! ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 .أظمل ي٤م وإي٤مك: اًمِمٞمخ

 ( 11 :37: 13/   372/  واًمٜمقر اهلدى) 



يـ  527 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمدَّ

 افديـ، إظادة ظؾقف يصعب وصاحبف مآً  صاحبف أؿرض رجؾ

 زـاة؟ أكف ظذ فف ادال هذا ترك جيقز ؾفؾ

 ديٜم٤مًرا، وَخًلم ُم٤مئ٦م وٟمّمػ ؾمٜم٦م ىمٌؾ ُمٜمل اىمؽمض أيب أظمق قمٛمل اسمـ زم :افسمال

 أؾمتٓمٞمع وٓ احلدود، أبٕمد إمم صٕم٦ٌم فمروومٝمؿ ضمدًا، ضمداً  ىم٤مؾمٞم٦م فمروومف أن يٕمٜمل ورضمؾ

 ًمًقء صٕمقسم٦م وأضمد ُمٜمف، أطمّمٚمٝمؿ دائمً  إين وأطم٤مول يٕمٜمل اًمٗمٚمقس، ُمٜمف أؾمؽمد أن

 قمٜمدي؟ اًمذي اح٤مل زيم٤مة ُمـ أقمٓمٞمٝمؿ أن جيقز ومٝمؾ ومٞمٝم٤م، هؿ اًمذي اًمٔمروف

 اًمديـ يم٤من إذا أُم٤م اًمزيم٤مة، سمديؾ يٛمٌم جيقز ٓ ُم٤مت، هذا اًمديـ يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 قمٜمدك زم أن٤م ًمٚمٛمديـ، شم٘مقل إٟمؽ سمنمط ومٞمجقز أقمرف، وأن٧م أن٧م اقمت٘م٤مدك ذم طمل

 ُمٜمل، اًمذُم٦م سمريء وم٠من٧م قمٜمدك زم وُم٤م ًمؽ، ُمٜمل زيم٤مة اقمتؼمهؿ ديٜم٤مر، وَخًلم ُم٤مئ٦م

 .ومال وإٓ ومٌٝم٤م، ُمٜمؽ ىمٌؾ وم٢مذا

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 ذي قمنم ؾمٞمّم٤مدومٜمل وم٤مٔن احلج٦م، ذي قمنمة ذم أظمرضمٝم٤م أين أن٤م ُمٕمت٤مد: اًم١ًمال

 ضم٤مئز وـمٌٕم٤مً  ؾمٗمري، ىمٌؾ اخلؼم هذا شمٌٚمٞمٖمف ذم أىمدم أن أريد وم٠من٤م أُمريٙم٤م، ذم وأن٤م احلج٦م

 .إُمر هذا يٕمٜمل

 .ضم٤مئز هيؿ، ٓ: اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ظمػم يمؾ اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 ( 11 :53: 39/ 646/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ظذ يزـل ؾفؾ ممجؾ، َديـ وظؾقف ذهبف ظذ احلقل حال رجؾ

 افديـ؟ ؿقؿة خيصؿ أم افذهب ـؾ

م ُم٤مئتلم ُمٕمف ؿمخص :مداخؾة  قمٚمٞمٝمم احلقل طمقٓن ويٜمتٝمل اًمذه٥م ُمـ ضمرا

 أنف إٓ رُمْم٤من، ىمٌؾ ديٜم٤مر صمالصممئ٦م سمٛم٘مدار ديـ قمٚمٞمف واؾمتحؼ رُمْم٤من، هن٤مي٦م ذم ُمثالً 

 سمٞمع وم٠مضّمؾ ُمٜمخٗمض ؾمٕمره يم٤من ىمد ٕنف خين: ًمئال اًمذه٥م ُمـ ضمرام اح٤مئتلم يٌع ل



يـ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   528 زيم٤مة اًمدَّ

م اح٤مئتلم م اح٤مئتلم ذم اًمزيم٤مة قمٚمٞمف دم٥م أن رُمْم٤من، سمٕمد إمم ضمرا  طم٤مل يمقٟمف ضمرا

 ديٜم٤مر؟ اًمثالصممئ٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء ًمزيم٤مةا قمٚمٞمف دم٥م أم قمٜمده، وهل احلقل قمٚمٞمٝم٤م

 أنف سمحٞم٨م ُمٚمٙمف، وذم طمقزشمف ذم يزال ٓ اعمًتثٜمك دام ُم٤م ؿمٞمئ٤ًم، يًتثٜمل ٓ: اًمِمٞمخ

 أطمد ُمـ سمد ومال وًمذًمؽ اًمقرصم٦م، إمم يٜمت٘مؾ اح٤مل ومٝمذا أهٚمف وورصمف أضمٚمف أدريمف ًمق

ؾ أن إُم٤م: ؿمٞمئلم  ـمٌٞمٕمٞم٦م يمٜمتٞمج٦م وطمٞمٜمئذٍ  اًمزيم٤مة، قمغم حيت٤مل أٓ وسم٘مّمد ديٜمف سمقوم٤مء ُيَٕمجِّ

 ذًمؽ، ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يٗمٕمؾ ل وهق أُم٤م اًمزيم٤مة، قمٚمٞمف جي٥م وٓ اًمٜمّم٤مب يٜم٘مص سمديٜمف ًمقوم٤مئف

 اًمزيم٤مة إظمراج ُمـ سمد ومال مت٤مُم٤ًم، احلقل قمٚمٞمف وطم٤مل يم٤مُماًل، ٟمّم٤مسمف اح٤مل هذا سم٘مل وإٟمم

 .طمقزشمف ذم اًمذي اح٤مل هذا ُمـ

 ...اخلػم جيزيؽ اهلل: ُمداظمٚم٦م

 ( 11 :15 :31/ 226/واًمٜمقر اهلدى) 

 افديـ زـاة

 اًمتٗمّمٞمؾ ُمع يزيمٞمف، أن همػمه قمغم ديـ ًمف يم٤من ُمـ أي اًمديـ، زيم٤مة طمٙمؿ :اًم٤ًمئؾ 

 ظمػماً؟ اهلل ضمزايمؿ ًمألدًم٦م، سم٤مًمٜم٦ًٌم

 اًم١ًمال، هذا قمـ دُمٞم٥م ظم٤مص٦م أدًم٦م ومٞمٝم٤م ًمٞمس قمٚمٛمٜم٤م ومٞمم اعم٠ًمخ٦م: أوًٓ : اًمِمٞمخ

 .احل٤مضيـ قمغم ختٗمك ٓ قم٤مُم٦م أدًم٦م ذم شمدظمؾ هل وإٟمم

: اصمٜملم سمنمـملم إٓ ومٞمف اًمزيم٤مة دم٥م ٓ ُم٤ملٍ  أي سم٠من مجٞمٕم٤مً  اًمٕمٚممء ًمدى ومٛمٕمٚمقم 

 . احلقل قمٚمٞمف حيقل أن: وأظمر. اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ أن: أطمدمه٤م

ؽ ىمد اًمث٤مين اًمنمط وهذا  ًمٞمس ممـ اًمٞمقم، اعمٕم٤مسيـ اًمُٙمت٤َّمب سمٕمض ومٞمف ؿَمٙمَّ

 دُّ دَمِ  اًمتل اعم٤ًمئؾ يٕم٤مجلقن هؿ وإٟمم يذيمر، رء اًمًٜم٦م ووم٘مف اًمٙمت٤مب وم٘مف ُمـ قمٜمدهؿ

 أّي  ذم ىمقل يمؾ ُمـ أو ُمذه٥م، يمؾ ُمـ ومٞم٠مظمذون اعمذهٌٞم٦م، اًمٗم٘مٝمٞم٦م أراء وقء قمغم

 .ٟم٘مالً  وًمٞمس قم٘مالً  اًمراضمح هق أنف هلؿ يٌدو ُم٤م ُمذه٥م

 وم٤مًمرضمؾ اح٤مل، ومٞمف وضم٥م وم٘مد اًمنمـم٤من هذان ومٞمف شمقومر ُم٤مل وم٠ميُّ : ٟم٘مقل هذا قمغم 



يـ  529 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمدَّ

 قمـ ظمرج ُم٤م اح٤مل ومٝمذا طمًٜم٤ًم، ىمرو٤مً  ديٜم٤مر أخػ -ُمثالً – ُمًٚممً  ًمف أظم٤مً  ُيٕمٓمل اًمذي

 .ُم١مىمت٤مً  إٓ طمقزشمف

 وُمٜمٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء، سمٕمض ذيمره اًمذي اًمت٘مًٞمؿ ٟمرى آقمت٤ٌمر ومٌٝمذا: وًمذًمؽ 

 ويٕمٜمقن. ُمٞم٧م: وأظمر. طمل ديـ: أطمدمه٤م: ىمًٛملم اًمديـ ضمٕمٚمقا  طمٞمٜمم احلٜمٗمٞم٦م،

 ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم اًمدائـ، إمم يٕمقد أن ُمـ يٞم٠مس ل اًمذي هق احلل اًمديـ أن: سمذًمؽ

 .إًمٞمف يرضمع أن ُمـ ص٤مطمٌف أجس اًمذي هق: اعمٞم٧م اًمديـ ذًمؽ

 قمقدشمف أُمد ـم٤مل ُمٝمم زيم٤مشمف ُيـْخِرج أن ص٤مطمٌف قمغم جي٥م احلل إول وم٤مًمديـ 

 ومٞمقُمئذٍ  واُمتٚمؽ، -وضمؾ قمز- اهلل أطمٞم٤مه إذا إٓ اًمزيم٤مة قمٚمٞمف جي٥م ومال أظمر أُم٤م إًمٞمف،

 .قمٚمٞمف ُمْم٧م اًمتل اًمًٜملم زيم٤مة خيرج

 ُمـ زم شمٌلم مم٤م أزيد وأن٤م احلٜمٗمٞم٦م، ُمٜمٝمؿ وسمخ٤مص٦م اًمٕمٚممء، ُمـ يمثػم ي٘مقل هٙمذا 

 أوًٓ، طمقزشمف ُمـ ظمرج ُم٤م آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمم ٕنف اح٤مل: يٛمٚمؽ هق ًمٚممل اًمدائـ أن: اًمٗم٘مف

 ذم يزال ٓ اًمذي ًمٚممل اح٤مًمؽ يٛمٚمٙمف ٓ -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل قمٜمد أضمراً  يٛمٚمؽ صمؿ

 .طمًٜم٤مً  ٤مً ىمرو في٘مرو ول طمقزشمف،

 ومْمؾ ُمـ ذيمر -ط- اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ُمـ اعمٕمٚمقم وُمـ 

 .ضمداً  قمٔمٞمؿ أضمر هذا ومٗمل ُمٜمٝمم، سمدرهؿ شمّمدق ًمق يمم درمهلم ىمرض أن احلًـ، اًم٘مرض

ق ُمـ طمٙمؿ ذم ومٝمق ديٜم٤مر، أخػ ُمًٚممً  أىمرض ُمـ: ذًمؽ وقمغم   سمخٛمًمئ٦م شَمَّمدَّ

 إذا إٓ رء إضمر ُمـ ًمف وًمٞمس قمٜمده، ُمٙمٜمقزاً  يزال وٓ ًمٚممل اح٤مًمؽ يم٤من وم٢مذا ديٜم٤مر،

 ٕنف زيم٤مشمف: خيرج أن أومم ًمٖمػمه طمًٜم٤مً  ٤مً ىمرو أقمٓمك اًمذي ومٝمذا ُم٤مًمف، زيم٤مة أظمرج

 ُم٤م هذا. اًمزيم٤مة إظمراج أضمر إظمرى واعمرة. اًم٘مرض أضمر: إومم اعمرة: ُمرشملم ي١مضمر

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم قمٜمدي

 رضمؾ أىمرض ُمثالً  إظمقة أطمد -ُمثالً – أنف ًمق ه٤معم٠ًمخ٦م ٟمٗمس ذم ؿمٞمخٜم٤م: ُمداظمٚم٦م

 .اعم٘مؽمض اًمِمخص ُمع ديٜم٤مر إًمػ ه٤مدول...ديٜم٤مر، أخػ

 .اًم٤ًمسم٘ملم سم٤مًمنمـملم اًمزيم٤مة، خيرج أن سمد ٓ: اًمِمٞمخ



يـ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   571 زيم٤مة اًمدَّ

 .ديٜم٤مر إًمػ ه٤مدول قمغم سمٞم٠مظمذ ُمرشملم ٟمٕمؿ، أي: ُمداظمٚم٦م

 ُمرشملم؟ اؿمٚمقن: اًمِمٞمخ

 .اعمديـ ُمـ وُمرة ص٤مطمٌٝمؿ، هق اًمكم إول ُمـ ُمرة: ُمداظمٚم٦م

 .اعمخرج اظمتٚمػ سمس إيف،: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .اظمتٚمػ ًمٚمزيم٤مة اعمُـْخِرج: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .اح٤مًمؽ هق إول اعمُْخِرج: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي: ُمداظمٚم٦م

 .اعمًت٘مرض هق اًمث٤مين واعمخرج: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ أي: ُمداظمٚم٦م

 اعمًت٘مرض مت٤مُم٤ًم، اًم٘مْمٞم٦م شمٜمٕمٙمس هٜم٤م ومٞمف، اعمٗمروض واعمًت٘مرض: اًمِمٞمخ

 .احلقل قمٚمٞمف وحيقل ًمٞمدظمره وًمٞمس حل٤مضمتف، يًت٘مرض أنف ومٞمف اعمٗمروض

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

ظمره وم٢مذا: اًمِمٞمخ  .اًمزيم٤مة خيرج أن قمٚمٞمف ومقاضم٥م احلقل، قمٚمٞمف وطم٤مل ادَّ

 ( 11 :13 :41/ 431/واًمٜمقر اهلدى)

 ـان إذا فؾؿديـ زـاة افديـ جيعؾ أن فؾدائـ جيقز هؾ

 ؽارًما؟ ادديـ

ًمف زيم٤مة ُيـْخِرج ؿمخص أن :مداخؾة  قمٚمٞمف -ُمثالً – ـمٚمع طمًٌٝمؿ قمٜمدُم٤م أُمقا

 أن٧م ومالن ي٤م: ىم٤مل ديٜم٤مًرا َخًلم اًمٜم٤مس ُمـ ومالن قمغم ًمف ديٜم٤مًرا، وَخًلم ُم٤مئ٦م زيم٤مة



يـ  573 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمدَّ

 قمٚمٞمؽ، زم اًمّٚمـل ديٜم٤مًرا اخلٛمًلم أقمتؼم أن أريد أن٤م: وم٘م٤مل ٓ،: ىم٤مل شمدومع؟ أن شمًتٓمٞمع

 ؟هذا جيقز اًمزيم٤مة، ُمـ وأقمتؼمه٤م ومٞمٝم٤م أؾم٤محمؽ أن أريد اًمٖم٤مرُملم ُمـ أن٧م يمقٟمؽ

 أن٧م آطمتٞم٤مل، ُمـ رء إُمر ذم يٙمقن أن أظمِمك ٕين جيقز: وٓ جيقز: اًمِمٞمخ

 ؟اًمٖم٤مرُملم ُمـ ومٕمالً  هق هؾ اًمٖم٤مرُملم، ُمـ اقمتؼمه أنف ذيمرت ومٞمم ىمٚم٧م أن

 ُمـ يمثػم ؿم٠من هق يمم وًمٙمـ ـم٤مئٚم٦م، أُمقآً  يٙمًٌقن اًمذيـ اًمتج٤مر ُمـ يٙمقن ىمد 

 أن هذا ُمثؾ جيقز ومٝمؾ سم٤مًمًٞمقًم٦م، اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م دائمً  أجدهيؿ سملم يقضمد ٓ اًمتج٤مر،

 .ٓ اجلقاب ؟اًمٖم٤مرُملم ُمـ ُيٕمتؼم

 ُم٤مًمف، زيم٤مة ُمـ اًمديـ ُمـ اًمٙمٛمٞم٦م شمٚمؽ واقمتؼم اًمٖم٤مرُملم، ُمـ هق ومٕمالً  يم٤من إن أُم٤م 

ٌَؾ أن ًمٚمٛمديـ جيقز وٓ اعمديـ، وىمٌؾ  .. وم٘مػماً  يم٤من إذا إٓ ذًمؽ َيْ٘م

 .اًمزيم٤مة ُمـ خيرضمف ىمد ُم٤م قمٚمٞمف ًمٞمقومر اطمتٞم٤مًٓ  يٙمقن أَّٓ  سمنمط جيقز اجلقاب: وم٢مذاً 

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 (  11 :14 :58/ 226/واًمٜمقر اهلدى)

 جيزئ؟ هذا ؾفؾ ؽارم ٕكف فؾؿديـ؛ زـاة مافف افدائـ ترك إذا

 جيزئ؟ هذا ومٝمؾ هم٤مرم ٕنف ًمٚمٛمديـ: زيم٤مة ُم٤مًمف اًمدائـ شمرك إذا: اًم١ًمال

 .اعمديـ وىَمٌِؾ زيم٤مة، اقمتؼمه أنف سمٌٞم٤من جيزئ: اجلقاب

 .. .:ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟: اًمِمٞمخ

 آؾمتٞمٗم٤مء؟ قمغم ىم٤مدراً  يٙمـ ل وًمق: ُمداظمٚم٦م

ٛمقن اًمٕمٚممء إن: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ذم ٟم٘مقل ٟمٕمؿ.. .يِمؽمط..ٓ: اًمِمٞمخ ًِّ  إمم اًمديـ ُيَ٘م

 .ومال ُمٞمت٤مً  يم٤من إذا أُم٤م اجلقاب، هق هذا طمٞم٤مً  اًمديـ يم٤من وم٢مذا وُمٞم٧م، طمل: ىمًٛملم



يـز   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   576 يم٤مة اًمدَّ

  [اًمّمقرشملم] سملم اًمٗمرق هق ُم٤م: اًم١ًمال

 ذًمؽ يٕمتؼم أن جيقز ٓ هذا ٟمٕمؿ ديٜمف، إمم يّمؾ أن اًمدائـ يئس يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 .اعمديـ رض وًمق زيم٤مة اًمديـ

 ُم٘متٜمع وأنف ـمٌٞمٕمٞم٦م، شمزال ٓ اعمديـ وسملم اًمدائـ سملم أو سمٞمٜمف اًمٕمالىم٦م يم٤من إذا أُم٤م 

 .اًم٤ًمسمؼ اجلقاب ي٠ميت ومٝمٜم٤م ًمف، ـمرأت اًمٔمروف ًمٙمـ اًمقوم٤مء، قمغم طمريص اعمديـ سم٠من

 (   11 :43 :61/ 742/واًمٜمقر اهلدى)



 والثىار الشروع سكاة





 574 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمزروع واًمثمر

 ادمكة باختلف ختتؾػ افزرع زـاة

 [:ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ؾم٘م٧م وُم٤م اًمٕملم ؾم٘م٧م ُم٤م قمنم - اًمٕم٘م٤مر ُم٤مل أو - اًمثمر صدىم٦م ذم اعم١مُمٜملم قمغم»

 .شاًمٕمنم ٟمّمػ سم٤مًمٖمرب يً٘مك ُم٤م وقمغم ،اًمًمء

 ختتٚمػ اًمزرع زيم٤مة أن وهل ُمٕمرووم٦م وم٘مٝمٞم٦م ىم٤مقمدة احلدي٨م ذم :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ومزيم٤مشمف وإهن٤مر واًمٕمٞمقن اًمًمء سممء يً٘مك يم٤من وم٢من قمٚمٞمف، واًمٙمٚمٗم٦م اعم١مٟم٦م سم٤مظمتالف

 ٟمّمػ ومزيم٤مشمف وٟمحقه٤م شآشمرشمقازي٦م» واًمٜمقاوح سم٤مًمدٓء يً٘مك يم٤من وإن اًمٕمنم،

 ُم٘مٞمد ذًمؽ سمؾ ىمٚمٞمال، يم٤من وًمق إرض شمٜمتجف ُم٤م يمؾ ذم اًمزيم٤مة هذه دم٥م وٓ .اًمٕمنم

 .ُمٕمرووم٦م أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم اًمًٜم٦م، ذم ُمٕمروف سمٜمّم٤مب

 (973/ 1/ 1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 صدؿة أوشؼ مخسة دون ؾقام فقس

 [:ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 ىمٚمٞمٚمف ذم اًمٕمنم ٟمّمػ همرب أو سمٜمْمح ؾم٘مل وومٞمم اًمٕمنم، اًمًمء ؾم٘م٧م ومٞمم»

 .شويمثػمه ىمٚمٞمٚمف ذم» :اًمزي٤مدة هبذه ُمقوقع .شويمثػمه

 ذم أظمرضمف اًمٌخ٤مري أن احلدي٨م هذا يمذب قمغم يدل ومم٤م :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ُمًٚمؿ رواه ويمذًمؽ شويمثػمه ىمٚمٞمٚمف ذم» :ىمقًمف دون قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ شصحٞمحف»

 ش799» شاإلرواء» ذم خمرج وهق هريرة أيب طمدي٨م ُمـ واًمؽمُمذي ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ

 ومٞمم ًمٞمس»  ط قمٜمف وهمػممه٤م شاًمّمحٞمحلم» ذم ُم٤م سمٓمالٟم٤م ويزيده٤م سم٤مـمٚم٦م اًمزي٤مدة ومٝمذه

 احلدي٨م وهبذا ش811» أجْم٤م شاإلرواء» ذم خمرج وهق شصدىم٦م أوؾمؼ َخ٦ًم دون

 شأصم٤مر يمت٤مب» ذم سمف سح يمم طمٜمٞمٗم٦م أيب ًمِمٞمخف ظمالوم٤م حمٛمد اإلُم٤مم أظمذ اًمّمحٞمح

 قم٤ٌمده قمغم اهلل يقضمٌف ل ُم٤م إجي٤مب اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م آصم٤مر ُمـ أجْم٤م ومٝمذاش. 46 ص»
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 سمم أظمذا اإلجي٤مب هذا سمٛمثؾ جيٝمر سمٕمْمٝمؿ ٟمًٛمع ٟمزال ٓ وم٢مٟمٜم٤م هذا ُمـ اًمرهمؿ وقمغم

  .زقمٛمقا  يمم اعمّمٚمح٦م شم٘متْمٞمف

 (.277/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 إربعة إصـاف يف جتب إكام افزروع زـاة

 إٓ زيم٤مة ٓ أنف واًمِمٕمٌل اًمٌٍمي احلًـ ُمذه٥م وأن»: شاًمزروع زيم٤مة» ذم ىمقًمف

 اًمِمقيم٤مين واقمتؼم ومٞمف ٟمص ٓ قمداه ُم٤م ٕن واًمزسمٞم٥م واًمتٛمر واًمذرة واًمِمٕمػم احلٜمٓم٦م ذم

 .شاحلؼ اعمذه٥م هذا

 طملم وُمٕم٤مذ ُمقؾمك ٕيب ط ًم٘مقًمف قمٜمده اًمقىمقف جي٥م اًمذي وهق: ىمٚم٧م

   :اًمٞمٛمـ إمم أرؾمٚمٝمم

 واًمزسمٞم٥م واحلٜمٓم٦م اًمِمٕمػم: إرسمٕم٦م إصٜم٤مف هذه ُمـ إٓ اًمّمدىم٦م ذم شم٠مظمذا ٓ» 

 .شواًمتٛمر

 ذم سمٞمٜمتف ُم٤م قمغم ىم٤مٓ يمم وهق اًمذهٌل وواوم٘مف وصححف واحل٤ميمؿ اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 رىمؿ ومٞمف يمالُمف ومراضمع شإُمقال» يمت٤مسمف ذم قمٌٞمد أيب اظمتٞم٤مر وهق 813 شاًمٖمٚمٞمؾ إرواء»

 اعم١مًمػ ؾمٞمٜم٘مٚمف مم٤م اعمتْم٤مرسم٦م اعمختٚمٗم٦م إىمقال ُمـ اعمًٚمؿ يرشم٤مح وسمف 3519 3183

 !اًمرأي ؾمقى دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس واًمتل

 :وهل قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمٌٞمف جي٥م دىمٞم٘م٦م ُمالطمٔم٤مت هٜم٤م ًمٙمـ

 ومذيمره٤م ش...إرسمٕم٦م هذه ُمـ إٓ اًمّمدىم٦م شم٠مظمذا ٓ»: ُمٕم٤مذ طمدي٨م ذم أن: أوٓ

 هلذا خم٤مًمٗمتٝم٤م ُمع ٕهن٤م ُمٜمٙمرة قمٜمدي وهل َخ٦ًم إرسمٕم٦م شمّمٌح وهب٤م اًمذرة ومٞمٝم٤م وًمٞمس

 [:ىم٤مل صمؿ وٕمٗمٝم٤م اإلُم٤مم سملم صمؿ.]احلج٦م هب٤م شم٘مقم ـمريؼ هل٤م ومٚمٞمس اًمّمحٞمح احلدي٨م

 طمنم وهق وم٘مٝمل آظمر ظمٓم٠م اعمٜمٙمرة اًمزي٤مدة هذه شمّمحٞمح ظمٓم٠م ُمـ شمرشم٥م وىمد

 اًمدرر» يمت٤مسمف ذم! اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م دم٥م اًمتل إرسمٕم٦م إصٜم٤مف مجٚم٦م ذم اًمذرة اًمِمقيم٤مين

 قمٚمٞمٝم٤م واؾمتدل 394/  6 شاًمٜمدي٦م اًمروو٦م» يمت٤مسمف ذم ؿم٤مرطمف ذًمؽ قمغم وشمٌٕمف شاًمٌٝمٞم٦م



 577 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمزروع واًمثمر

 آٟمٗم٤م ُمر اًمذي اًمٌٞمٝم٘مل سمٙمالم وأتٌٕمٝم٤م آٟمٗم٤م اعمذيمقرة واعمراؾمٞمؾ ُمقؾمك أيب سمحدي٨م

 طمدي٨م ذيمر أقم٤مد وم٘مد سمٕمد ومٞمم ًمف شمٜمٌف وًمٕمٚمف. ىمري٤ٌم ذيمرشمف اًمذي عم٘مّمقده يتٜمٌف أن دون

 :611/  3 سم٘مقًمف أتٌٕمٝم٤م وًمٙمٜمف إظمرى اًمرواي٤مت إمم اإلؿم٤مرة ُمع ُمقؾمك أيب

 .شطمج٦م سمٛمثٚمٝم٤م شم٘مقم ٓ ـمريؼ ُمـ وًمٙمـ اًمذرة ذيمر سمٕمْمٝم٤م وذم»

 شاًمذرة»: ًمٗمٔم٦م ُمٜمف ويرومع ذطمف ُمتـ إمم يٕمقد أن قمٚمٞمف ومٙم٤من اًمّمقاب هق وهذا

 .اًمّمقاب ُمـ إًمٞمف اٟمتٝمك ُم٤م ذًمؽ ًمٞمٓم٤مسمؼ

 شاجلرار  اًمًٞمؾ» يمت٤مسمف ذم يذيمر ل وم٢مٟمف أجْم٤م اًمّمقاب إمم رضمع اًمِمقيم٤مين وًمٕمؾ

 إطم٤مدي٨م أن 51/  6 وذيمر ُمٓمٚم٘م٤م شاًمذرة» يذيمر ومٚمؿ إرسمٕم٦م إصٜم٤مف ؾمقى

 .ًمٚمٛمٜمت٘مك ذطمٜم٤م ذم أووحٜم٤مه يمم هب٤م ًمٚمٕمٛمؾ سمٛمجٛمققمٝم٤م شمٜمٝمض ومٞمٝم٤م اًمقاردة

 .أوٓ سم٘مقًمٜم٤م يتٕمٚمؼ ومٞمم يمٚمف هذا

 ـمرق ُمـ صح ىمد ٕنف ظمٓم٠م اًمٌٍمي احلًـ ُمذه٥م ذم شاًمذرة» طمنم إن: وصم٤مٟمٞم٤م

 .وم٘مط إرسمٕم٦م إصٜم٤مف ومذيمر... ذم إٓ اًمٕمنم يرى ٓ يم٤من أنف: قمٜمف

 3899/  3111 زٟمجقيف واسمـ 3181 - 3179/  529 قمٌٞمد أبق أظمرضمف

 .قمٜمف صحٞمح٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمد

 .شومٞمف ٟمص ٓ قمداه ُم٤م ٕن»: اعم١مًمػ ىمقل: صم٤مًمث٤م

 ذم وزي٤مدة ومٞمف ُم٤م قمروم٧م وىمد سمف يٕمتد ٟمص ومٞمف شاًمذرة» اخل٤مُمس اًمّمٜمػ سم٠من يِمٕمر

 :أىمقل اإلوم٤مدة

 ويمٜم٧م اًمّمحٞمح ًمٚمحدي٨م عمٓم٤مسم٘متف اقمتمده يٜمٌٖمل اًمذي هق هذا احلًـ ىمقل إن

 اعمختٚمٗم٦م إىمقال همٛمرة ذم اًم٘م٤مرئ يْمٞمع ٓ يمل إًمٞمف اًمٜمٔمر يٚمٗم٧م أن ًمٚمٛم١مًمػ أرضمق

 قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ىمقل هلؿ يروي أن ًمف أؾمتح٥م يمٜم٧م يمم اًم٤ٌمب هذا ذم ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل

 واًمزرع اًمثمر صدىم٦م ذم قمٜمف اًمّمحٞمح سمًٜمده 3178/  529 قمٌٞمد أبق رواه اًمذي

 ش.ؿمٕمػم أو طمٜمٓم٦م أو قمٜم٥م أو ٟمخؾ ُمـ يم٤من ُم٤م: »ىم٤مل

 زٟمجقيف واسمـ قمٌٞمد أبق ىم٤مل وهلذا اهلل رمحف ىمقًمف ًمّمح٦م اـمٛمئٜم٤من زي٤مدة ُمـ ومٞمف ح٤م
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 :يمت٤مسمٞمٝمم ذم

  ٓ أنف: هب٤م واًمتٛمًؽ ط اهلل رؾمقل ًمًٜم٦م آشم٤ٌمع ذًمؽ ذم ٟمخت٤مره واًمذي»
 ذم إٓ اًمثمر ُمـ رء ذم صدىم٦م وٓ واًمِمٕمػم اًمؼم ذم إٓ احلٌقب ُمـ رء ذم صدىم٦م

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ سمف ىم٤مل ُمـ ىمقل ُمع إي٤مه٤م إٓ يًؿ ل ط اهلل رؾمقل ٕن واًمٙمرم اًمٜمخؾ

 هذه ظمص طملم ط اهلل رؾمقل ٕن إي٤مه وؾمٗمٞم٤من ًمٞمغم أيب اسمـ اظمتٞم٤مر صمؿ واًمت٤مسمٕملم

 أُمقآ ًمٚمٜم٤مس أن يٕمٚمؿ يم٤من ىمد ؾمقامه٤م قمم وأقمرض ًمٚمّمدىم٦م إرسمٕم٦م إصٜم٤مف

شم٤م  قمـ يمٕمٗمقه ُمٜمف قمٗمقا  قمٜمف وإقمراوف ذًمؽ شمريمف ومٙم٤من ؾمقاه٤م إرض خترج مم٤م وأىمقا

 .شواًمرىمٞمؼ اخلٞمؾ صدىم٦م

 يم٤مٟم٧م وم٢مهن٤م اًمتج٤مرة قمروض قمغم أجْم٤م شمٜمًح٥م إظمػمة احلج٦م وهذه: ىمٚم٧م

 وسمٛمٜم٤مؾم٤ٌمت يمثػمة ُمرارا وإطم٤مدي٨م اًم٘مرآن ذم وذيمرت ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم ُمٕمرووم٦م

 إًمٞمٝم٤م ذه٥م اًمتل اًمزيم٤مة ُمـ قمٚمٞمٝم٤م جي٥م سمم قمٜمٝم٤م حتدصمف وقمدم قمٜمٝم٤م ط ومًٙمقشمف ؿمتك

 ًمٜم٤م فمٝمر مم٤م ُمٜمٝم٤م رء إمم اًمٜمٔمر ًمٗم٧م ؾمٌؼ سم٤مًمٖم٦م حلٙمٛم٦م أجْم٤م ُمٜمف قمٗمق ومٝمق سمٕمْمٝمؿ

 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل

 ش[128» ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 افزـاة ؾقفا جتب افتل وافثامر افزروع

 وُم٤م اًمزيم٤مة؟ ومٞمٝم٤م دم٥م اًمتل واًمثمر اًمزروع هل ُم٤م: ي٘مقل ي٠ًمل ؾم٤مئؾ :ُمداظمٚم٦م

 ذًمؽ؟ قمغم اًمدًمٞمؾ

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ومرض اًمتل إؿمٞم٤مء هذه واًمزسمٞم٥م، واًمتٛمر واًمِمٕمػم اًم٘مٛمح: اًمِمٞمخ

 طمٞمٜمم ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ ط اًمٜمٌل أُمر سمٕمٞمٜمٝم٤م اًمتل وهل ،ط ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم قمٚمٞمٝم٤م اًمزيم٤مة

 هذه ُمـ إٓ اًمّمدىم٦م ُمٜمٝمؿ شم٠مظمذ ٓ»: ًمف وم٘م٤مل ذًمؽ قمغم وزاد سمؾ اًمٞمٛمـ، إمم داقمٞم٦مً  أرؾمٚمف

 .اًمزروع ُمـ اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م جي٥م اًمتل إؿمٞم٤مء هذه شإرسمٕم٦م إنقاع

 ومٞمٝم٤م يِمؽمط ٓ ُمٓمٚم٘م٦م، زيم٤مة ومٕمٚمٞمٝم٤م واًمٗمقايمف اًمثمر وؾم٤مئر اعمزروقم٤مت ؾم٤مئر أُم٤م



 579 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمزروع واًمثمر

: يٕمٜمل أوؾمؼ، َخ٦ًم وهق إرسمٕم٦م، وإنقاع إول اًمٜمقع ذم يِمؽمط اًمذي اًمٜمّم٤مب

 .اجلمل ُمـ أمح٤مل

 وضم٥م ُمٕمرووم٦م، أيمٞم٤مس قمنمة شم٘مري٤ٌمً  يٕمٜمل أمح٤مل، َخ٦ًم سمٚمغ إذا -ُمثالً – اًم٘مٛمح 

 اًمزيم٤مة ُمـ اًمقاضم٥م خيتٚمػ صمؿ اًمزيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ ذًمؽ دون وُم٤م اًمزيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م

 اًمٕمنم، ومٕمٚمٞمٝم٤م سَمْٕمالً  يم٤مٟم٧م وم٢من احلٌقب، هذه أنتج٧م اًمتل إرض سم٤مظمتالف قمٚمٞمٝم٤م

 ...ش3»اًمٜمّمػ قمٚمٞمٝم٤م ومٞمج٥م ذًمؽ، وٟمحق واًمدوازم سم٤مًمًقاىمل سم٤مًمً٘مٞم٤م يم٤من وإن

 جي٥م ٓ: ي٘م٤مل ومحٞمٜمم اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ اًمتل اخلَُي  وسمخ٤مص٦م واًمثمر اًمٗمقايمف أُم٤م

 وٟمحق قمٚمٞمٝم٤م، اًمقاضم٥م واعم٘مدار ٟمّم٤مهب٤م، اعمٕمروف اخل٤مص٦م اًمزيم٤مة هب٤م ي٘مّمد اًمزيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م

: اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل يمم اعمزيملم، ٟمٗمقس ًمتٓمٝمػم وذًمؽ قم٤مُم٦م، ُمٓمٚم٘م٦م زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م ًمٙمـ ذًمؽ،

ـْ  َأوْمٚمََح  ىَمدْ ﴿ ٤مَه٤م َُم ـْ  ظَم٤مَب  َوىَمدْ ﴿ ،[9:اًمِمٛمس] ﴾َزيمَّ ٤مَه٤م َُم  .[31:اًمِمٛمس] ﴾َدؾمَّ

 اًمٜمص ضم٤مء اًمتل هل اعمزروقم٤مت، ُمـ ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل إرسمٕم٦م إنقاع: وسم٤مظمتّم٤مر

 .اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ وقمغم قمٚمٞمٝم٤م، اًمزيم٤مة وضمقب ذم اًمّمحٞمح

 ( 11 :62: 17/ 668/ واًمٜمقر اهلدى)

 زـاة؟ اخلضار ظذ هؾ

 ؟شزيم٤مة اخلْم٤مر ذم ًمٞمس» طمدي٨م :ُمداظمٚم٦م

 . يّمح ٓ: اًمِمٞمخ

 ؟...ٟمص ومٞمٝم٤م: ُمداظمٚم٦م

 اشمٗم٤مق ًمٙمـ يّمح، ٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ روايتف طمٞم٨م ُمـ اًمٜمص ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ يمحدي٨م، اًمٜمص هٙمذا شزيم٤مة اخليوات ذم ًمٞمس» هذا، قمغم اًمًٚمػ

 .صحٞمح ومٝمق واعمٌٜمك اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ أُم٤م اًمرواي٦م، طمٞم٨م ُمـ هذا يّمح، ٓ اإلؾمٜم٤مد

                                                           

 .اًمٕمنم ٟمّمػ أي  (3)



 581 زيم٤مة اًمزروع واًمثمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 إًمقف ًمف شمْمٛمـ سم٘م٤مًم٦م قمٜمده واطمد ،[اًم٘م٤مقمدة] إمم اعمقوقع يرضمع ًمٙمـ 

 ويقم اجلٜمل يقم وسمخ٤مص٦م واعم٤ًميملم، ًمٚمٗم٘مراء ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم خيرج ُم٤م سمد ٓ اعم١مًمٗم٦م،

 . زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس ًمٙمـ يمذًمؽ، وإرز ٟمٕمؿ، أي..مجٚم٦مً  حيّمد يم٤من إذا احلّم٤مد،

 .. ُمثالً  احلٌقب وٓ زيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس: ُمداظمٚم٦م

 . اعم٘مٜمٜم٦م اًمزيم٤مة ومٜمٕمٜمل أـمٚم٘مٜم٤م إذا اعم٘مٜمٜم٦م، اًمزيم٤مة: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ًمٞمس.. اًمتٗم٤مح قمٜمدٟم٤م شمٓمٚمع.. دسم٤مء قمٜمدٟم٤م شمٓمٚمع ٟمحـ، مم٤مرؾم٤مشمٜم٤م [ُمثؾ]: ُمداظمٚم٦م

 ًمألىم٤مرب ٟمٌٕمثف: يٕمٜمل هنديف اًم٤ٌمىمل ًمٙمـ سمًٞمٓم٦م، طم٤مضمتٜم٤م ـمٌٕم٤مً  يمذا،: يٕمٜمل يمٛمٞم٤مت

ع حمددة، همػم صدىم٦م ُمٜمف خيرج ـم٤مح٤م :أن ومٞمٕمٜمل اًمٗم٘مػم، وُمٜمٝمؿ اًمٖمٜمل ُمٜمٝمؿ  ُمٜمف، ُيَقزَّ

 اح٤مدي٦م طم٤مضمتٝمؿ قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض إىم٤مرب ه١مٓء قمغم يقزع أنف ويٖمٜمل جيزئ هؾ

  همٜم٤مهؿ؟ أو وم٘مرهؿ أو وإُمٙم٤مٟم٤مهتؿ

  إول؟ يمالُمؽ أم إظمػم، يمالُمؽ ٟمٕمتٛمد هؾ: اًمِمٞمخ

 اًم١ًمال؟ هق ُم٤م ؾمٞمدي ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 أنف: ومٞمف اًمذي إول يمالُمؽ أم إظمػم، يمالُمؽ اجلقاب ذم ٟمٕمتٛمد هؾ: اًمِمٞمخ

 . وم٘مراء وُمٜمٝمؿ أهمٜمٞم٤مء، يم٤مٟمقا  ًمألىم٤مرب شمٕمٓمل

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

  اًمتٗمّمٞمؾ؟ هذا ومٞمف ي٠مت ل اًمذي إظمػم يمالُمؽ أو: اًمِمٞمخ

 . ؾمٞمدي آصمٜملم واهلل: ُمداظمٚم٦م

  يٕمٜمل؟ ُم٤مذا أنف ٟمٜمٔمر ًمٙمـ وهذا، هذا قمـ ٟمجٞم٥م أن سمد ٓ هق: اًمِمٞمخ

 أظمرج أن٤م ٕنف ظمٓم٠م: شمٍموم٤ميت: يٕمٜمل طم٤مزم قمـ أن٤م: يٕمٜمل سمٍماطم٦م أن٤م واهلل: ُمداظمٚم٦م

 ..اًمٗم٘مػم قمغم ومٕمالً  ٟمقزع أن ٟمتقظمك ٓ: يٕمٜمل ًمٙمـ.. .أظمرج وم٘مراء أىمرسم٤مء ذم هلل احلٛمد

 . وم٘مراء ذم هلل احلٛمد: ىمٚم٧م أن٧م ًمٙمـ! حيٞمك أب٤م ي٤م ٟمٔمر ومٞمف هٜم٤م محدك ًمٙمـ: اًمِمٞمخ
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 . أن٤م ٕن: ُمداظمٚم٦م

 ٟمح٤مؾمٌف ٟمحـ ًمٙمـ وم٘مراء، قمـ ٟمتّمدق أنف هلل احلٛمد شم٘مقل أن٧م يٕمٜمل..:اًمِمٞمخ

 . ُمٕمروف ىمّمده ىمّمده، قمغم وًمٞمس ًمٗمٔمف قمغم

 . يٕمٜمل دائًم، ٟمتٕمٚمٛمٝم٤م اًمدىم٦م هذه: ُمداظمٚم٦م

 سم٤مًمقاضم٥م ىمٛم٧م وم٘مد هٙمذا، هق اًمقاىمع يم٤من إذا ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ،قمٗمقاً : اًمِمٞمخ

 أُم٤م اًمٗم٘مراء، ُمـ ًمٚمٛمًتح٘ملم اح٤مل زيم٤مة أظمرضم٧م أنؽ ومٝمق اًمقاضم٥م أُم٤م وزي٤مدة،

ئد  .وإي٤مك أجْم٤ًم، واًمتحػ اهلداي٤م ُمـ رء ُمـ إىم٤مرب وصٚم٧م أنؽ ومٝمق اًمزا

 (  11: 41: 61/ 837/ واًمٜمقر اهلدى) 

 إربعة؟ بإصـاف مؼقدة وافثامر افزروع زـاة هؾ

 ؟[إرسمٕم٦م سم٤مٕصٜم٤مف ُم٘مٞمدة اًمزيم٤مة هؾ] :اًم٤ًمئؾ

 اًمزيم٤مة ومٝمذه ٟمّم٤مب، سمف ًمٚمحٌقب سم٤مًمٜم٦ًٌم سمٜمّم٤مب اعم٘مٞمدة اًمزيم٤مة ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 ًمٞمس اخليوات أن إمج٤مع ؿمٌف أو إمج٤مع هق مم٤م: ومٛمثاًل  إرسمٕم٦م، هبذه خمّمّم٦م هل

 ؿم٤مء ُم٤م شمٜمت٩م سم٤مخليوات شمزرع احل٘مقل سمٕمض أن شمٕمرف اًمٞمقم ُمثاًل  ًمٙمـ زيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م

 اًمٗم٤مئدة سم٥ًٌم زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م أن ٟمالطمظ أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ومٝمذه سم٤مهرة، أؿمٞم٤مء إثمن ُمـ اهلل

 اٟمٓمالىًم٤م اًمٞمقم اعمٕم٤مسيـ سمٕمض ي٘مقل يمم ٟم٘مقل ومال احل٘مؾ، ص٤مطم٥م يًتٗمٞمده٤م اًمتل

 ٟم٘مقل ٓ إهمٜمٞم٤مء، طم٤ًمب قمغم اًمٗم٘مراء وإرو٤مء اًمقؾمٞمٚم٦م، شمؼمر اًمٖم٤مي٦م: ىم٤مقمدة ُمـ ُمٜمف

 ومرض ومحٞمٜمم أمجٕملم، اًمٜم٤مس ُمـ سمٕم٤ٌمده أرطمؿ وضمؾ قمز اهلل ٕن اعمٜمٓمؼ: هبذا ٟمحـ

 يمم هب٤م ومٜمت٘مٞمد ُم٘مٞمدة أؿمٞم٤مء هٜم٤مك يم٤من إذا إٓ ٟمتٕمداه ٓ ٟمحـ ُمٕمٞمٜم٤ًم ومرًو٤م وضمؾ قمز اهلل

 وقمغم ،زيم٤مة قمٚمٞمف ًمٞمس هذا اخلي طم٘مؾ ص٤مطم٥م ومٜمٓمٚم٘مٝم٤م، ُمٓمٚم٘م٦م وأؿمٞم٤مء آٟمًٗم٤م، ىمٚمٜم٤م

 ومٕمٚمٞمف وومػم، يمثػم سممل قمٚمٞمف اهلل أنٕمؿ ىمد سم٠منف يِمٕمر طمٞمٜمم وًمٙمـ اًمٕمٚممء، مج٤مهػم ذًمؽ

 ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمف ومٞمخرج احلّم٤مد وىم٧م يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اح٤مل، هذا ُمـ ٦مُمٓمٚم٘م زيم٤مة خيرج أن

 .حتديد هٜم٤مك ًمٞمس ٕنف اًمتحديد: قمغم ًمٞمس
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 وٟمحق واعمِمٛمش يم٤مًمتٗم٤مح اعمثٛمرة إؿمج٤مر ُمـ ًمٙمثػم سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٘مقل وهٙمذا

 أن أصح٤مهب٤م قمغم جي٥م اعمٓمٚم٘م٦م اًمزيم٤مة هذه ًمٙمـ ُمٕمٞمٜم٦م، زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس ومٝمذه ذًمؽ،

 .زيمقاهت٤م سم٢مظمراج أنٗمًٝمؿ يزيمقا 

 .اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه أىمقًمف اًمذي هذا

 (11:16:11( /4) ضمدة ومت٤موى)

 وافثامر؟ وافزروع فؾخرضوات بافـسبة افزـاة

 واًمثمر؟ واًمزروع ًمٚمخيوات سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمزيم٤مة :مداخؾة

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمالم ٟمٓمٞمؾ ومال يمثػماً، قمٚمٞمٝم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م ُم٠ًمخ٦م هذه: اًمِمٞمخ

 أرسمٕم٦م ذم حمّمقرة اًمزيم٤مة واًمزروع اًمٕمٚممء، سم٤مشمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م زيم٤مة ٓ اخليوات

 ُمـ إٓ اًمّمدىم٦م شم٠ميمؾ ٓ»: ىم٤مل اًمٞمٛمـ، إمم أرؾمٚمف ح٤م عمٕم٤مذ اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف أصٜم٤مف،

 ٟم٘مقل يمم إٓ جي٥م ٓ ذًمؽ ؾمقى ومم ،«واًمزسمٞم٥م واًمتٛمر واًمِمٕمػم اًم٘مٛمح: إرسمٕم٦م هذه

 .واًمِمح اًمٌخؾ ـمٌٞمٕم٦م ُمـ وشمٓمٝمػمه٤م اًمٜمٗمس ًمتزيمٞم٦م ُمٓمٚم٘م٦م، زيم٤مة قم٤مدةً 

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: ُمداظمٚم٦م

 (  11 :45: 61/ 239/ واًمٜمقر اهلدى)

 أم ظؾقف افزـاة تؽقن هؾ حصاده ؿبؾ ؿؿًحا باع مـ

 ادشسي؟ ظذ

 ل ًمٙمـ اًم٘مٛمح، هذا يٌٞمع أن وم٠مراد ىمٛمح: -ُمثالً – زرع قمٜمده إٟم٤ًمن :مداخؾة

 ُم٤مل قمٜمده أصٌح أن: ومٞم٘مقل اؿمؽماه، اًمذي حيّمده أضمؾ ُمـ سم٤مقمف: يٕمٜمل حيّمده،

 ُمـ؟ وقمغم اًمزيم٤مة، ومٙمٞمػ

 ..هق قمٚمٞمف اًمزيم٤مة ـمٌٕم٤مً : اًمِمٞمخ
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 .هق قمٚمٞمف: ُمداظمٚم٦م

 .ـمٌٕم٤مً : اًمِمٞمخ

 ويمٞمػ؟! ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

 اًمزيم٤مة ٟمّم٤مب أن أن٧م شمٕمرف ٕنؽ ٓ: أو زيم٤مة قمٚمٞمف أنف[ قمروم٧م يمٞمػ]: اًمِمٞمخ

 .أوؾم٤مق َخ٦ًم هق إٟمم ًمٚمٛمزروقم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 قمروم٧م؟ يمٞمػ: اًمِمٞمخ

 شم٘مّمد؟ ُم٤م ؿمٞمخٜم٤م ومٝمٛم٧م ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 ..طمّمد ُم٤م دام ُم٤م زيم٤مة؟ قمٚمٞمف ًمٞمس أو زيم٤مة قمٚمٞمف أن قمروم٧م يمٞمػ: اًمِمٞمخ

فُ  َوآشُمقا ﴿: ُمداظمٚم٦م  احلّم٤مد هؾ أنف اًم٤ٌمب، هذا ُمـ[ 353:إنٕم٤مم] ﴾طَمَّم٤مِدهِ  َيْقمَ  طَم٘مَّ

 .همػمه وطمّمده سم٤مقمف ًمق اعم٘مّمقد أو سمٜمٗمًف، حَيُّْمد أنف ومٞمف اعم٘مّمقد

« صدىم٦م أوؾمؼ َخ٦ًم يمؾ ذم»: طمدي٨م شمٕمرف أن٧م صم٤مين، ـمقر [هذا] ٓ،: اًمِمٞمخ

 اًمّمحٞمح اعمذه٥م هق هذا: ُمذه٤ٌمن وهٜم٤م اجلمل، ُمـ أمح٤مل: يٕمٜمل أوؾمؼ َخ٦ًم

 أنف وهق طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م اًمث٤مين اعمذه٥م وُمًٚمؿ، اًمٌخ٤مري ذم احلدي٨م هذا ًمقضمقد

 هذا زيم٤مة، قمٚمٞمف يَمُثر أو ىَمؾَّ  -ُمثالً – واًمِمٕمػم يم٤مًم٘مٛمح اًمّمدىم٦م قمٚمٞمف جي٥م مم٤م زرع أي

 أن يريد اًمذي هذا يٕمرف أجـ ومٛمـ أوؾمؼ، َخ٦ًم: إذاً : اًمراضمح راضمح، همػم ُمرضمقح

 ٓ؟ أو زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م أن سمٕمد يٕمرف ل وهق اًمزيم٤مة، خيرج يمٞمػ ي٠ًمل

 اؾمتٗمدٟم٤مه وًمٙمـ اًم٤ًمئؾ ـمرطمف ُم٤م ؾم١مال اًمقاىمع ذم هذا! ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .سمحثٙمؿ ُمـ أن

 ٓ، أو زيم٤مة قمٚمٞمف هؾ: أوًٓ  ُمٕمروم٦م ـمري٘م٦م إن: أىمقل وم٠من٤م وًمذًمؽ أقمرف،: اًمِمٞمخ

 اعمزارقملم يٕمرومقه -ـمٌٕم٤مً – وهذا يتٌلم، احلّم٤مد سمٕمد صمؿ احلّم٤مد، سمٕمد إٓ يتح٘مؼ ُم٤م

 ُمـ أمح٤مل َخ٦ًم محؾ: يٕمٜمل يّمؾ اعمحّمقد هذا أن يٕمٜمل، اًمٗمالطملم يزرقمقن، اًمذيـ
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 .زيم٤مة قمٚمٞمف ُم٤م يٌٚمغ ل وإن اًمزيم٤مة، ووضم٧ٌم اًمٜمّم٤مب ص٤مر ذًمؽ سمٚمغ وم٢من اجلمل،

 سمٚمغ أنف ومرض قمغم أنف: اًم١ًمال ًمٙمـ ضمدًا، قمٔمٞمؿ يمالم! ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هذا: ُمداظمٚم٦م

– ُم٤مًٓ  يدومع هؾ وم٤مٔن أن، وؾم٠مخف سم٤مقمف هذا يٛمٚمؽ ًمٞمس هق ًمٙمـ أوؾمؼ، َخ٦ًم

 ًمف: ًمٞمس اًمزرع أصٌح يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا أو آقمت٤ٌمر، ومرض قمغم هذا اًمقؾمؼ ُمٙم٤من -ُمثالً 

 .احلّمٞمد ىمٌؾ سم٤مقمف ٕنف

 جيقز هؾ: أوًٓ  هٜم٤مك، إمم هٜم٤م ُمـ أصؾ أن أردت أن٤م ًمٙمـ ُمٗمٝمقم، هذا: اًمِمٞمخ

 سم٤من أن سمٕمد سم٤مع هؾ صمؿ طمّمٞمد؟ همػم وهق يٌٞمٕمف ويمٞمػ حيّمده؟ وٓ يٌٞمٕمف أن

 يمٞمػ؟ أو صالطُمف،

 .طمّمٞمد وىم٧م ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م

 قمغم ظمٓم٠م هذا: يٕمٜمل.. يتٗمؼ ٓزم طمٞمٜمئذ طمّمٞمد وىم٧م يم٤من وم٢مذا! ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

 أنف أؾم٤مس قمغم ؾم٠مبٞمٕمؽ أن٤م أنف اًمِم٤مري ُمع يتٗمؼ أن جي٥م: اخلٓم٠م ومتّمحٞمح طم٤مل يمؾ

 ..وؾمؼ يمؿ

 ..اًمزيم٤مة سمٕمد: ُمداظمٚم٦م

 يدومع يمؿ يٕمرف إوؾم٤مق قمغم وسمٜم٤مءً  إرض، ؾمتخرج وؾمؼ يمؿ ٓ،: اًمِمٞمخ

 .زيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م

 ُم٤م ومقق اًمذي وإٟمم ًمٚمِم٤مري، اجلٛمٞمع يٌٞمع ٓ طمٞمٜمئذٍ  زيم٤مة، قمٚمٞمف ؾمٞمدومع قمرف وإذا 

 ُمـ صمٛمٜمف ي٠مظمذ وًمـ ؾمٞمؽميمف، وم٤مًمٕمنم اًمٕمنم، قمٚمٞمف ُمثالً  يٙمقن: يٕمٜمل اًمزيم٤مة ُمـ قمٚمٞمف جي٥م

 .واعم٤ًميملم ًمٚمٗم٘مراء ومٞمف ؾمٞمتّمدق ذاك صمٛمٜمف، ؾمٞم٠مظمذ اًمِم٤مري واًم٤ٌمىمل اًمِم٤مري،

 ..ووىمع طمّمؾ اًمذي اخلٓم٠م أن! ـمٞم٥م اخلٓم٠م، شمّمحٞمح هذا مت٤مُم٤ًم، واوح: ُمداظمٚم٦م

ر طمٞمٜمئذ هٙمذا، اًم٘مْمٞم٦م دام ُم٤م: اًمِمٞمخ  ..شم٘مديًرا  ُيَ٘مدِّ

 .إٟمٗم٤مىًم٤م ويٜمٗمؼ شم٘مديًرا  ي٘مدر: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ



 584 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمزروع واًمثمر

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك: ُمداظمٚم٦م

 (  11 :16: 31/ 112/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ُتزـك افؼؿح مـ أظذ ؿقؿتفا افتل احلبقب أن ُيؼال هؾ

 أوػ؟ باب مـ

 ذم أنف ٟمٕمرف ٟمحـ -ُمثالً – اًم٘مٛمح ُمثؾ احلٌقب ًمزيم٤مة سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م :افسمال

 هذا قمـ اًمٜم٤مشم٩م اًمتٌـ أصٌح احلٌقب سمٕمض ذم يٙمقن ح٤م أن اح٤مئ٦م، ذم قمنمة اًمٌٕمؾ

 ..قمـ شمٜمت٩م اًمتل إظمرى إؿمٞم٤مء ذم زيم٤مة ومٞمف هؾ اًم٘مٛمح، ىمٞمٛم٦م ُمـ أيمثر ىمٞمٛمتف اًمزرع

 زيم٤مة؟ قمٚمٞمٝم٤م هؾ اًم٘مٛمح، ُمـ أيمثر اح٤مدي٦م وم٤مئدهت٤م اًمتل يم٤مخلْم٤مر: اًمِمٞمخ

 .ٓ: ُمداظمٚم٦م

 أص٤مب اًم٤ٌمب هذا ومتح إذا اًمرأي، اؾمتٕممل: يٕمٜمل. ٓ اجلقاب: إذاً : اًمِمٞمخ

 .واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد أص٤مب ُم٤م اعمًٚمٛملم

 ( 11: 17: 35/ 585/ واًمٜمقر اهلدى)

 افبائع ظذ افزـاة، جتب مـ ؾعذ ُشـُْبؾف، ظذ ؿؿحاً  تاجر اصسى

 ادشسي؟ ظذ أم

ٌُٚمف، قمغم ىمٛمح٤مً  شم٤مضمر اؿمؽمى :ادؾؼل  قمغم أم اًم٤ٌمئع قمغم اًمزيم٤مة، دم٥م ُمـ ومٕمغم ؾُمٜمْ

 اعمِمؽمي؟

 ص٤مطم٥م قمغم اًمزارع، قمغم أنف ؿمؽ ومال اجلقاب، إمم اعم٤ٌمدرة زم صح وم٢مذا: اًمِمٞمخ

 .اعمِمؽمي قمغم ًمٞمس واًمزارع، إرض

ء هذا هؾ: ٟمٗمز ذم أت٤ًمءل أن٤م وًمٙمـ  ء ٓ؟ أم ضم٤مئز اًمنما  قمغم اًم٘مٛمح ذا

 .....همرر ومٞمف أن يٌدو اًمًٜمٌؾ،



 582 زيم٤مة اًمزروع واًمثمر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .يٕمٜمل ٟمْمجف سمٕمد: ُمداظمٚم٦م

 .طُمِّمد ُم٤م ًمٙمٜمف: اًمِمٞمخ

ر: ُمداظمٚم٦م  .اخلرص ذم دىم٦م قمٜمدهؿ اخلراصقن، ُيَ٘مدِّ

 يِمؽمي أن اًمًٜم٦م ذم ضم٤مئزاً  هذا يم٤من إن أقمٚمؿ ٓ أن٤م أت٤ًمءل، أن٤م: أي: اًمِمٞمخ

 .ؾمٜمٌٚمف ذم اًمِمٕمػم أو اًم٘مٛمح

 .شمراضمٕمقهن٤م -اهلل ؿم٤مء إن- ًمٕمٚمٙمؿ...:ُمداظمٚم٦م

 .-اهلل ؿم٤مء إن-: اًمِمٞمخ

 ( 11 :11: 11/   599/  واًمٜمقر اهلدى)



 املواشي سكاة





 589 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اعمقار

 يؼدم أن فف ؾفؾ ظـده، وفقس إبؾف فزـاة صاه ظؾقف وجب مـ

  ثؿـفا؟ خُيرج أن أو صاه

 أنف سمٞمٚمزُمف وهذا اإلسمؾ، ُمـ َخ٦ًم ص٤مر قمٜمده، اإلسمؾ ٟمّم٤مب سمٚمغ رضمؾ ذم :اًم٤ًمئؾ

ُمٝم٤م؟ ؿم٤مة يِمؽمي أم صمٛمـ سمدًمف ي٘مدم ؿم٤مة، قمٜمده ذم ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ، ؿم٤مة ي٘مدم  وُيَ٘مدِّ

  .خمػم: اًمِمٞمخ

  .خمػم :اًم٤ًمئؾ

  .قمٜمده ُم٤م إذا: اًمِمٞمخ

 ( 11 :64: 16/   425/  واًمٜمقر اهلدى)





 كاسالزِّ سكاة





يم٤مز  591 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمرِّ

 ـازافر   تعريػ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 :واعمٕمدن اًمريم٤مز زيم٤مة وُمـ 

 .شاعمخٚمقق أو اخل٤مًمؼ ريمزه ح٤م اؾمؿ اًمريم٤مز: يٕمٜمل هق: طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل»: ىمقًمف

 وأصح٤مسمف طمٜمٞمٗم٦م أب٤م ٕن ش...اعمت٠مظمرون احلٜمٗمٞم٦م وىم٤مل»: ي٘م٤مل أن اًمّمقاب: ىمٚم٧م

 وم٘مط واًمٗمْم٦م اًمذه٥م ُمـ إرض ذم شمٕم٤ممم اهلل ظمٚم٘مف ومٞمم اًمريم٤مز حيددون اًم٘مداُمك

 :62 ص شاخلراج» ذم يقؾمػ أبق وم٘م٤مل

 .شومٞمف ظمٚم٘م٧م يقم إرض ذم اهلل ظمٚم٘مف اًمذي واًمٗمْم٦م اًمذه٥م ومٝمق اًمريم٤مز وأُم٤م»

 :ىم٤مل صمؿ 375 ص شاعمقـم٠م» ذم حمٛمد اإلُم٤مم ٟمحقه وذيمر

 .شوم٘مٝم٤مئٜم٤م ُمـ واًمٕم٤مُم٦م طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق اخلُٛمس ومٞمٝم٤م»

 ذم»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب سمحدي٨م وهمػمه حمٛمد اإلُم٤مم واطمت٩م

 شاخلٛمس اًمريم٤مز

 ذم اهلل ظمٚم٘مف اًمذي واًمٗمْم٦م اًمذه٥م»: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م اًمريم٤مز وُم٤م: ىمٞمؾ

 .شظمٚم٘م٧م يقم إرض

 اًمزيٚمٕمل أجْم٤م ووٕمٗمف اًمِم٤مومٕمل قمـ شمْمٕمٞمٗمف وٟم٘مؾ ضمدا ووٕمٗمف اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 .181/  6 ومراضمٕمف شاًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم احلٜمٗمل

 فمـ وىمد اشمٗم٤مىم٤م ووٕمػ اعم٘مؼمي ؾمٕمٞمد أيب سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اهلل قمٌد ومٞمف أن وقمٚمتف

. شاًمّمحٞمحلم» ذم سمف حمت٩م صم٘م٦م إٟمف: وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد أيب سمـ ؾمٕمٞمد واًمده أنف ظم٤من صديؼ

 ظمٗمل ممـ همػمه وقمغم قمٚمٞمف ورددت ذًمؽ ذم يمالُمف ٟم٘مٚم٧م وىمد. سمف اطمت٩م ومٚمذًمؽ

 .شاًمريم٤مز أطمٙم٤مم» رؾم٤مًمتل ذم احلدي٨م طم٤مل قمٚمٞمٝمؿ

 يمالمه٤م اعمدومقن واح٤مل اعمٕمدن: ًمٖم٦م اًمريم٤مز أن اًمرؾم٤مًم٦م هذه ذم طم٘م٘م٧م وىمد



يم٤مز   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   595 زيم٤مة اًمرِّ

   ذًمؽ قمغم وإدًم٦م اًمِمقاهد ومٞمٝم٤م أوردت وىمد اجل٤مهٚمٞم٦م دوملم هق: وذقم٤م

 اًمريم٤مز وذم... »: اًمٙمت٤مب ذم اعمذيمقر هريرة أيب طمدي٨م ذم ط سم٘مقًمف اعمراد وهق 

 شاخلٛمس

 .ـمرق ُمـ قمٜمف 836 شاإلرواء» ذم خمرج وهق

: يٕمٜمل وًمف»: اًمزيم٤مة وضمقب سمف يتٕمٚمؼ اًمذي اًمريم٤مز صٗم٦م: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف

 .شواًمٗمْم٦م اًمذه٥م: إثمن ذم جي٥م ٓ اخلٛمس أن آظمر ىمقل اًمِم٤مومٕمل

 :وم٘م٤مل اًمّمٜمٕم٤مين اؾمتٔمٝمره اًمذي وهق: ىمٚم٧م

 .شواًمٗمْم٦م اًمذه٥م: إفمٝمر ذم اًمريم٤مز»

 ؾمٌؼ يمم شإرض ذم اعمدومقن اح٤مل»: ومٞمٝم٤م اًمريم٤مز وم٢من ًمٚمٖم٦م خم٤مًمػ ظمٓم٠م وهذا

 يمؾ اًمريم٤مز أن اعم٘مدُمتلم ه٤مشملم ُمـ ومٞمًتٜمت٩م شرء ُمـ ُمٚمٙمتف ُم٤م»: ًمٖم٦م شاح٤مل» و آٟمٗم٤م

 وُم٤مل طمزم اسمـ واظمت٤مره اجلٛمٝمقر ُمذه٥م وهق سم٤مًمٜم٘مديـ خيتص ومال اح٤مل ُمـ دومـ ُم٤م

 هذا قمغم إُمر آظمر رأجف اؾمت٘مر صمؿ ذًمؽ ذم يؽمدد ُم٤مًمؽ ويم٤من اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ إًمٞمف

 .اًمذيمر اًم٤ًمسم٘م٦م اًمرؾم٤مًم٦م ذم يمالُمف ٟمص ذيمرت وىمد شاعمدوٟم٦م» ذم يمم اعمخت٤مر اًم٘مقل

 [(172) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 افرـاز؟ يف افـصاب يشسط هؾ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 يٕمتؼم: اجلديد ذم اًمِم٤مومٕمل وقمٜمد»: اًمريم٤مز ذم اًمقاضم٥م: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف 

 .اًمريم٤مز يٕمٜمل. شومٞمف اًمٜمّم٤مب

 اًمٜمّم٤مب اؿمؽماط قمدم شاخلٛمس اًمريم٤مز وذم»: احلدي٨م إـمالق ُمـ واًمٔم٤مهر ىمٚم٧م

 وىمد وهمػمهؿ، واًمِمقيم٤مين واًمّمٜمٕم٤مين اعمٜمذر اسمـ واظمت٤مره اجلٛمٝمقر ُمذه٥م وهق



 594 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يم٤مززيم٤مة اًمرِّ 

 اعمذيمقرة اًمرؾم٤مًم٦م ذم أوردهت٤م واهٞم٦م ٟم٘مٚمٞم٦م سمحج٦م اجلديد ىمقًمف ذم اًمِم٤مومٕمل اطمت٩م

 .وٕمٗمٝم٤م وسمٞمٜم٧م

 [(177)ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 افرـاز زـاة مرصف هق ما

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 .شاخلٛمس ُمٍمف»: ىمقًمف

   :ُمِمٝمقريـ ىمقًملم ومٞمف ذيمر: ىمٚم٧م

 .اًمزيم٤مة ُمٍمف ُمٍمومف أن: أطمدمه٤م 

 .اًمٗملء ُمٍمف ُمٍمومف: وأظمر

 ذم اظمؽمت وًمذًمؽ أظمر قمغم اًم٘مقًملم ٕطمد ساطم٦م يِمٝمد ُم٤م اًمًٜم٦م ذم وًمٞمس

 شم٘متْمٞمف طمٞمثم يْمٕمف اعمًٚمٛملم إُم٤مم رأي إمم يرضمع ُمٍمومف أن شاًمريم٤مز أطمٙم٤مم»

 .شإُمقال» ذم قمٌٞمد أبق اظمت٤مره اًمذي وهق اًمدوًم٦م ُمّمٚمح٦م

 ُمٍمف يٍمف»: اًمريم٤مز ُمٍمف ذم ىم٤مًمقا  طمٞم٨م احلٜم٤مسمٚم٦م ُمذه٥م هق هذا ويم٠من

 .شيمٚمٝم٤م ًمٚمٛمّم٤مًمح اعمٓمٚمؼ اًمٗملء

 ش[177» ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 تدخؾ ـافـػط إرض يف افتل افثروات وهؾ ،افرـاز تعريػ

 افتل افثروات هذه مـ حؼ فؾشعقب وهؾ ؾقف؟

 افدول؟ تستخرجفا

 .اًمريم٤مز سمٛمقوقع يتٕمٚمؼ ومٞمم ٟمٔمرك وضمٝم٦م ٟمًٛمع طم٤مسملم :افسمال



يم٤مز   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   592 زيم٤مة اًمرِّ

 سمٛمقوقع؟ يتٕمٚمؼ ومٞمم: اًمِمٞمخ

 .اًمريم٤مز :اًم٤ًمئؾ

 اًمريم٤مز؟: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 .آه: اًمِمٞمخ

 شمٙمقن صمروة، أو ٟمٗمط أو ُم٤مل دوًم٦م قمٜمد يٙمقن طمٞمٜمم سم٠منف: ي٘م٤مل ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 قمغم اًمٙمالم هذا اٟمٓم٤ٌمق ذم رأجؽ أنف طم٤مسملم ُُمَٕمّٞمٜم٦م، ٟم٦ًٌم قمدا ُم٤م اعمًٚمٛملم ًمٕم٤مُم٦م هذه

 هل -أجْم٤مً – وؿمٕمقهب٤م طمٙمؿ، يمٜمٔم٤مم اإلؾمالم  شمٓمٌؼ ٓ ُمٕمٔمٛمٝم٤م احل٤مزم، اًمٕمٍم

 قمغم اًمٕم٤مم احلٙمؿ يٜمٓمٌؼ ومٝمؾ إؾمالُمٞم٦م، دول ًمٞم٧ًم وًمٙمـ يم٠مومراد، ُمًٚمٛم٦م ؿمٕمقب

 احل٤مزم؟ اًمٕمٍم ذم احلٙمؿ يٙمقن ويمٞمػ اعمقوقع، هذا

سم٤مً  يّمٚمح اًم٤ًمسمؼ اًمٌح٨م أفمـ: اًمِمٞمخ  ومٞمف أضمد ٓ ٕنٜمل اًم١ًمال، هذا عمثؾ ضمقا

 اًمذي ًمٙمـ اًمريم٤مز، شمٗمًػم ؾم٠متقمم وأن٤م اًمريم٤مز، سمتٗمًػم يتٕمٚمؼ ُم٤م إٓ ضمديدًا، ؿمٞمئ٤مً 

 همػم آظمر سمٌمء أتٙمٚمؿ أن يٜمٌٖمل ُم٤م هٜم٤مك ًمٕمٚمف ًمٚمريم٤مز، ـمرطمف ُمٕمٜمك سم٠مي اًم١ًمال ـمرح

 .اًمريم٤مز شمٗمًػم

 إرض؟ حت٧م اًمتل ًمٚمثروات سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 .يٕمٜمل سمٕم٤مُم٦م،: اًمِمٞمخ

 .احل٤مض اًمقىم٧م ذم إيمؼم اًمٌمء سمّمٗمتف اًمٜمٗمط وسمخّمقص :اًم٤ًمئؾ

 إظمػم اًمٓمرف وهق شاخلُُٛمس اًمريم٤مز وذم»: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل: اًمِمٞمخ

 شمٕم٤ممم اهلل رض- هريرة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمم ذم اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف طمدي٨م ُمـ

 وذم ضم٤ٌمر، واعمٕمدن ضم٤ٌمر، واًمٌئر ضم٤ٌمر، اًمٕمجمء»: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل -قمٜمف

 ؾُمْ٘م٧ُم  وًمٙمٜمل إظمػمة، اًمٗم٘مرة هذه قمغم اًمٙمالم اًمقاىمع سمٓمٌٞمٕم٦م واعمٝمؿ شاخلُُٛمس اًمريم٤مز

 :اصمٜمتلم ًمٗم٤مئدشملم سمتمُمف احلدي٨م



يم٤مز  597 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمرِّ

 ؾمٛمٕمف يٓمرق احلدي٨م هذا يٙمقن احل٤مضيـ سمٕمض ًمٕمؾ قم٤مُم٦م، وم٤مئدة: إومم

 وذم ضم٤ٌمر، واعمٕمدن ضم٤ٌمر، واًمٌئر ضم٤ٌمر، اًمٕمجمء»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق ُمرة، ٕول

 .شاخلٛمس اًمريم٤مز

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهل إظمػم ىمٌؾ اًمتل اًمٗم٘مرة ذم أن: هل اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٗم٤مئدة

 ذم اظمتٚمٗمقا  اًمٕمٚممء ٕن اًمريم٤مز، ذم اًمّمحٞمح ٗمٝمؿاًم قمغم ي٤ًمقمدٟم٤م ُم٤م شضم٤ٌمر واعمٕمدن»

 :اصمٜملم ىمقًملم قمغم اًمريم٤مز شمٗمًػم

 هق اًمريم٤مز اجل٤مهٚمٞم٦م، دوملم أنف ومٞمف، ري٥م ٓ اًمذي اًمّمحٞمح وهق: إول اًم٘مقل

 اإلؾمالم سمٕمد ُدوِمـ اًمذي اًمٙمٜمز أُم٤م اإلؾمالم، ىمٌؾ ُمدومقن يمٜمز: أي اجل٤مهٚمٞم٦م، دوملم

 .ريم٤مزاً  ومٚمٞمس

 أو ومْم٦م صمٛمٞمٜم٤مً  يم٤من ُمٝمم إرض، ذم وضمؾ قمز اهلل ظمٚم٘مف اًمذي وم٤معمٕمدن وسم٤مًمت٤مزم 

 واعمٕمدن»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ح٤م وًمذًمؽ ُمٕمدن، هذا ريم٤مزًا، ًمٞمس هذا سمالشمٞمٜم٤ًم، أو ذه٤ٌمً 

. اخلٛمس وومٞمف: ي٘مقل يم٤من اخلٛمس اًمريم٤مز وذم: اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف أراد ومٚمق« ضم٤ٌمر

 .َيِرد ل ًمٙمٜمف

 اعمدومقن اعمٕمدن هق اًمريم٤مز: شمٌٕمف وُمـ طمٜمٞمٗم٦م أبق ي٘مقًمف اًمذي وهق: اًمث٤مين اعمٕمٜمك

 .إرض ذم اهلل سمخٚمؼ

 ىم٤مـم٦ٌم اًمٚمٖم٦م وأهؾ ُمٜمٝمؿ، احلج٤مزيلم وسمخ٤مص٦م اًمٗم٘مف، قمٚممء ظَمٓم٠َّمه اًمتٗمًػم هذا

 .اجل٤مهٚمٞم٦م دوملم هق اًمريم٤مز أن قمغم جمٛمٕمقن

 اًمِم٤مرع ومٞمف ومرض وم٘مد ،ريم٤مز قمغم ُمًٚمؿ قمثر أو اؾمتحّمؾ وم٢مذا: ذًمؽ وقمغم 

 .وٟمص اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م اًمزيم٤مة قمغم ومرض يمم اخلُُٛمس احلٙمٞمؿ

 ُمـ ي١مظمذ اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب أن: ىمٚم٧م أن٤م هذا أضمؾ ُمـ جيقز، ٓ يمم 

 أن جيقز ُم٤م اهلل، ومروف مم٤م  أيمثر اًمزيم٤مة ذم ي٠مظمذ أن ًمٚمح٤ميمؿ جيقز ٓ اًم٤ًمسمؼ، اًمٌح٨م

 ُمـ رأس أرسمٕملم سمدل ي٠مظمذ أن جيقز ُم٤م وٟمّمػ، اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م سمدل َخ٦ًم سم٤مح٤مئ٦م ي٠مظمذ

 قمٚمٞمف ىم٤مل وم٢مذا اهلل، حلٙمؿ شمٖمٞمػم هذا ٕن وهٙمذا، اًمٖمٜمؿ، ُمـ رأؾًم٤م قمنميـ اًمٖمٜمؿ



يم٤مز   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   598 زيم٤مة اًمرِّ

 اًمزرع ذم» شاًمٕمنم اًمٗمْم٦م ذم»: يم٘مقًمف ومٝمق شاخلٛمس اًمريم٤مز وذم»: واًمًالم اًمّمالة

٘مل وذم اًمٕمنم، سمٕمالً  اعمزروع ًَ  ذم شمدظمؾ طمدود هذه يمؾ شاًمٕمنم ٟمّمػ ؾم٘مٞم٤مً  اعمُ

  طُمُدودُ  شمِْٚمَؽ  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم
ِ
 .[669:اًمٌ٘مرة] ﴾شَمْٕمَتُدوَه٤م وَمال اّللَّ

َتْحُّمؾ اًمتل اعمٕم٤مدن أُم٤م  ًْ  زيم٤مة، أيَّ  قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس ومٝمذه اًمٕم٤مُمؾ، هب٤م ي٘مقم سم٠متٕم٤مب شُم

 قمٚمٞمف دمري ومٕمٜمدئذٍ  اًمٜمّم٤مب، سمٚمغ وىمد احلقل قمٚمٞمف وطم٤مل ُم٤مل ًمديف شمقومر إذا وإٟمم

 .اًمزيم٤مة أطمٙم٤مم

 ضَمدَّ  وم٢مذا اعمرؾمٚم٦م، اعمّمٚمح٦م ذم اًم٤ًمسمؼ اًمٌح٨م إمم قمدٟم٤م اًمتٗمّمٞمؾ، هذا قمرومٜم٤م وم٢مذا

ه، يٙمٗمل ُم٤م اعمًٚمٛملم ُم٤مل سمٞم٧م ذم يٙمـ ول اعمًٚمٛملم، قمغم قمدوان هٜم٤مك  ومٞم١مظمذ ًمَِّمدِّ

 .همٜم٤مهؿ ُمع يتٜم٤مؾم٥م ُم٤م اعمًٚمٛملم أهمٜمٞم٤مء ُمـ آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م

 أيمثر ُمٜمف ي٠مظمذ أن ًمٚمح٤ميمؿ ومٞمجقز ريم٤مز، قمغم سم٤مًمٕمثقر قمٝمد طمدي٨م رضمالً  ومروٜم٤م وم٢مذا 

 ومٞمٕمقد ُمًتٛمراً، وىم٤مٟمقٟم٤مً  قم٤مُم٤مً  ٟمٔم٤مُم٤مً  جُيَْٕمؾ أن أُم٤م اًمٕم٤مرض، إُمر هذا ذم اخلُُٛمس ُمـ

 .اًم١ًمال هذا قمـ ضمقايب هذا اعمرؾمٚم٦م، اعمّم٤مًمح ُمـ واًمث٤مين إول اًم٘مًؿ إمم اًمٌح٨م

 ضمدًا، ه٤مئٚم٦م سمٙمٛمٞم٤مت ئمٝمر اًمذي أن اًمٜمٗمط: يٕمٜمل شمٗمّمٞمؾ، ومٞمف: اًم١ًمال

 اعمٜمٓمٚمؼ هذا ُمـ اؾمتخراضمف، أضمؾ ُمـ وشمٍمف إراض، وشمتٛمٚمؽ اًمدوًم٦م وشمًتٙمثر

 آؾمتثمر، ص٤مطم٦ٌم وهل إرض ص٤مطم٦ٌم هل اًمدوًم٦م أن سم٤مقمت٤ٌمر ًمٚمدوًم٦م، ُمٚمؽ هق

 إن: ي٘مقل ُمـ هٜم٤مك أن: وُمٓمروح ٟمتٜم٤موًمف يمٜم٤م واًمذي ومٝمٛمتف أن٤م اًمذي اًم١ًمال ًمٕمؾ

 ُمـ هٜم٤مك أوضمده٤م، وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل واًمتل إرض، سم٤مـمـ ذم اعمدومقٟم٦م اعمٕم٤مدن

 وسم٤مًمت٤مزم أن، اعمٓمروح هذا: يٕمٜمل اعمٕم٤مدن، هذه ذم طمؼ اًمٜم٤مس قم٤مُم٦مُ  ًمٚمٜم٤مس إن ي٘مقل

 اًمدوًم٦م قمغم طمٙمراً  ًمٞم٧ًم أهن٤م أو اًمدوًم٦م، حتٙمؿ أهة قمغم طمٙمراً  أو ُمٚمٙم٤مً  ًمٞم٧ًم هل

 ظمػماهت٤م أو ُمٌٞمٕم٤مهت٤م ُمردود يٕمقد أن جي٥م وسم٤مًمت٤مزم أصاًل، حتٙمٛمٝم٤م ٓ يم٤مٟم٧م وإن طمتك،

 طمتك إه، سمٌٕمض وممثٚم٦م اًمدوًم٦م ٕن أن، يتؿ ُم٤م قمٙمس قمغم اعمقاـمٜملم، يم٤موم٦م قمغم

 إذا أنف: سمٛمٕمٜمك ؿم٤مءت، يمم شم٘مًٛمٝم٤م وسم٤مًمت٤مزم اًمقطمٞمد، اح٤مًمؽ هل أه هٜم٤مك يٙمـ ل إذا

 طم٤مضم٦م هٜم٤مك يٙمقن ومٚمـ اعمًٚمٛملم سم٤مىمل ُمٜمٝم٤م شمٗمٞمد واًمدوًم٦م ًمٚمدوًم٦م، ُمٚمٙم٤مً  هل يم٤مٟم٧م

ئ٥م، ًمٗمرض  أج٤مم قمغم شمٗمْمٚم٧م ُمثٚمم طمّمؾ، ُم٤م ُمثٚمم اًمزيم٤مة طمّمٞمٚم٦م ؾمتٙمقن أو ضا



يم٤مز  599 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمرِّ

 صمراء ُمـ رهمؿ قمغم أنف أن ٟمراه ُم٤م وًمٙمـ وم٘مراء، هٜم٤مك يٙمـ ل أنف اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر

 .وم٘مراء ومٝمٜم٤مك سمؽمول وضمقد ُمـ رهمؿ وقمغم اًمدوًم٦م،

 ُمـ واىمع وقء قمغم ُيٕم٤مًم٩م أن يٜمٌٖمل ٓ اًمٗم٘مٝمل اًمٌح٨م أن اقمت٘م٤مدي ذم: اًمِمٞمخ

ٌَْح٨م وإٟمم طمٙمقُم٦م، أو ؿمخص  ذم وم٤محلٙمؿ دوًم٦م، أو ًمِمخص اٟمت٤ًمب أّي  قمـ قم٤مري٤مً  ُي

سم٤مً : ٟمٗم٤مً  آ ىمٚم٧م يمم هق اعم٠ًمخ٦م هذه ً، ضمقا  ذطمتف أن٧م اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ هذا ًمٙمـ خمتٍما

 اإلؾمالم ذم هٜم٤مك ًمٞمس اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ رء ذم سمدوري أن٤م أدظمؾ أن ي٘متْمٞمٜمل -آٟمٗم٤مً –

 اًمّم٤مًمح، ؾمٚمٗمٜم٤م قمٚمٞمف يم٤من وُم٤م ط اهلل رؾمقل وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب ُمـ اعمًت٘مك اًمّمحٞمح

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمم إُمر وإٟمم دوًم٦م، أُمالك اؾمٛمف رء هٜم٤مك ًمٞمس

شم٤مً  أرو٤مً  أطمٞم٤م ومٛمـ اهلل، سمالد واًمٌالد اهلل، أرض إرض»  قمٚمٞمف وم٘مقًمف شًمف ومٝمل ُمقا

شم٤مً  أرو٤مً  أطمٞم٤م ُمـ»: اًمًالم  اًمدول ُمـ يمثػم ذم اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م يٌٓمؾ شًمف ومٝمل ُمقا

 .اًمدوًم٦م سم٠مُمالك اًمٕمرسمٞم٦م،

 اًمٌالد سمٕمض قمغم يده٤م ومتْمع ُمٕمٜمقي٤ًم، ومهٞم٤مً  ؿمخّم٤مً  اًمدوًم٦م اقمتؼمٟم٤م إذا إٓ مهللا 

 أن سمنمط هل٤م ُمٚمٙم٤مً  شمٙمقن ومٝمل إومراد، سمٕمض عمّمٚمح٦م ٓ إُم٦م عمّمٚمح٦م وإرض،

 اًم٘مٓمٕم٦م أنف: قمٜمده٤م اًمرؾمٛمٞم٦م اخلرائط ذم قمالُم٤مت ووٕم٧م إذا أُم٤م إطمٞم٤مئٝم٤م، إمم شم٤ٌمدر

 قم٤مؿم٧م صمؿ إًمخ،. .وضمٜمقسم٤مً  وؿممًٓ  ذىم٤مً  يمذا طمدود إمم يمذا طمدود ُمـ ممتدة اًمٗمالين

 أن اعمًٚمٛملم أومراد ُمـ ومرد ٕي وحيؼ دوًم٦م، أُمالك ًمٞم٧ًم ومٝمل سمقرًا، إراض هذه

 .ُمٜمٝم٤م ؿم٤مء ُم٤م حيٞمك

 إراض هذه ُمـ أرو٤مً  أطمٞم٧م إذا ىمٚم٧م، يمم ُمٕمٜمقي يمِمخص هٜم٤م: إذاً  وم٤مًمدوًم٦م

 ًمٞمس ومذًمؽ شُمَٕمٓمِّٚمٝم٤م وأن شُمـَحّدده٤م أن أُم٤م إُم٦م، أومراد ُمـ ومرد أي طمٙمؿ طمٙمٛمٝم٤م ومٝمل

 .حيٞمٞمٝم٤م أن أرض أيِّ  ُمـ ُمٙم٤من أيِّ  إمم ي٠ميت أن طمٞمٜمذاك ومرد ٕي ومٞمجقز إطمٞم٤مء،

 ضمٚمٌف أو اح٤مء وسمٜمْمح سم٤مًمزرع ًمٞم٧ًم أهن٤م اجلٛمٞمع قمغم ختٗمك ٓ اإلطمٞم٤مء وـمري٘م٦م 

: ىمٚم٧م أن٤م هلذا اعمٕم٤مدن، ُمـ سم٤مـمٜمٝم٤م ذم أجْم٤ًم، ومٞمٝم٤م ُم٤م سم٤مؾمتخراج يٙمقن وإٟمم إًمٞمٝم٤م،

 ظمػمات، ومٞمٝم٤م أن سمزقمؿ ممٚمقيم٦م أرض قمغم يده٤م شمْمع أن ًمٚمدوًم٦م جيقز ٓ واطمد، احلٙمؿ

 .إًمٞمٝم٤م سمح٤مضم٦م واًمدوًم٦م
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 إٓ يده٤م شمْمع أن ًمٚمدوًم٦م جيقز ومال اعمٛمٚمقيم٦م، إرض سملم ٟمٗمرق أن جي٥م هٜم٤م ومٛمـ

 .سمثٛمٜمٝم٤م وشم٠مظمذه٤م ضمدًا، ضمداً  ٟم٤مدرة فمروف ذم

 يمثػم قمغم سمًخ٤مء اإلٟمٗم٤مق هذا شمٓمٌؼ اًمًٕمقدي٦م اًمدوًم٦م أن: ذيمره حيًـ مم٤م وهذا 

ض وم٢مهن٤م قمٚمٞمٝم٤م، يده٤م شمْمع اًمتل واًمٕم٘م٤مرات سمؾ إراض، ُمـ  أو سمٛمثؾ ُم٤مًمٙمٞمٝم٤م شُمَٕمقِّ

 .إصؾ ظمالف هذه اعمّم٤مدرة وًمٙمـ اعمثؾ، صمٛمـ ُمـ سم٠مطمًـ

 يًتثٛمره٤م، أن وم٠مراد وأضمداده، آسم٤مئف ُمـ ورصمٝم٤م أرض قمٜمده إٟم٤ًمٟم٤مً  أن ومروٜم٤م وم٢مذا 

ً، ومٞمٝم٤م ومحٗمر  اًمٜمٔم٤مم أن هٜم٤م سمؽمول، سمئر سم٤مًمٌئر وإذا ُم٤مء، ُمٜمٝم٤م يٜمْمح أن ي٘مّمد سمئرا

 واطمد يمت٤مب ُمـ أيمثر وأخَّٗمقا  اإلؾمالُمٞملم، اًمدقم٤مة سمٕمض سمف اٟمَٖمشَّ  اًمذي آؿمؽمايمل

 أن ًمٚمدوًم٦م اًمٙمت٥م هذه ُمثؾ ذم وأب٤مطمقا  شاإلؾمالُمٞم٦م اإلؿمؽمايمٞم٦م»: سمٕمٜمقان قمٚمٛم٧م ومٞمم

 ٓ هذا سمؽموهل٤م، اح٤مء سمديؾ ُم٤مًمٙمٝم٤م ُمٜمٝم٤م ٟمْمح اًمتل إرض هذه ُمثؾ قمغم يده٤م شمْمع

 .يٛمٚمٙمف ُم٤م وًمٙمؾ اعمًٚمؿ ح٤مل ُمّم٤مدرة يم٠مي اًمنمع، ظمالف ٕهن٤م جيقز:

 هذه ُمثؾ ذم اإلؿمؽمايمٞملم ؾمٌٞمؾ ؾمٚمٙمقا  اًمذيـ اإلؾمالُمٞملم اًمُٙمت٤َّمب أؿمٝمر وُمـ 

 أو ُمٕمدن ومٞمٝم٤م ٕن اعمٛمٚمقيم٦م، إراض ًمٌٕمض اًمدوًم٦م اؾمتٛمالك دمقيز: أي اًم٘مْمٞم٦م

 اًمِمٞمخ سمٕمده ُمـ ضم٤مء صمؿ شٟمٌل سمـ سممًمؽ» اعمٕمروف اعمِمٝمقر اًمٙم٤مشم٥م هق سمؽمول، ومٞمٝم٤م

 اإلؿمؽمايمٞم٦م»: يمت٤مب أو رؾم٤مًمتف أخػ مجٞمٕم٤ًم، اهلل رمحٝمؿ شاًم٤ًٌمقمل ُمّمٓمٗمك»

 .اعمٜمحك هذا وٟمحك شاإلؾمالُمٞم٦م

 احلزسمٞم٦م، اإلؾمالُمٞم٦م اجلمقم٤مت ُمـ يمثػم قمغم ٟم٠مظمذه ُم٤م آصم٤مر ُمـ أثر اًمقاىمع ذم وهذا 

 ُمٜمٝم٤م يتؼمأ  ىم٤مقمدة ُمـ وم٘مٝمٝمؿ ذم يٜمٓمٚم٘مقن اًمذيـ اعمٕم٤مسيـ اًمُٙمت٤َّمب سمٕمض قمـ ومْمالً 

 شمؼمر اًمٖم٤مي٦م إصؾ: »اًمٙمٗم٤مر ىمقل وهل يٕم٘مقب، اسمـ دم ُمـ اًمذئ٥م سمراءة اإلؾمالم

 .شاًمقؾمٞمٚم٦م

قمقن اًم٤ٌمـمٚم٦م اًم٘م٤مقمدة ومٌٝمذه   خم٤مًمٗم٦م هل ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة ُرَؤًى  ًمٚمٜم٤مس ُينَمِّ

همقن أهنؿ آٟمٗم٤ًم، صدده ذم يمٜم٤م ُم٤م ُمٜمٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م، ًمألطمٙم٤مم قِّ ًَ  أراض يٛمتٚمٙمقا  أن ُي

ء واًمٌٞمع يم٤مإلرث ُمنموقم٦م، سمٓمري٘م٦م ممٚمقيم٦م سمؾ وم٘مط، حمٞم٤مة وًمٞم٧ًم ممٚمقيم٦م،  واًمنما

 .اًمٞمقم اإلؾمالُمل اًمٕم٤مل واىمع ُمِم٤ميمؾ ُمـ هق اعمقوقع هذا ذم اًمتقؾمع ذًمؽ، وٟمحق
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 أو اًمٜمٗمط يًتٖمٚمقن إُمراء سمٕمض أن ُمـ ؾم٤مسم٘م٤ًم، أظمٞمٜم٤م يمالم ذم ضم٤مء ُم٤م أُم٤م

 وهذا اًم٤ًمسم٘م٦م، اًمٓمري٘م٦م قمغم يم٤من إن آؾمتٖمالل ومٝمذا اًمٌالد، سمٕمض ذم اًمٖمزير اًمٌؽمول

 ممٚمقيم٦م أراض هل ُمِم٤مع، أرض قمٜمدهؿ وًمٞمس ُمِم٤مقم٦م أرض: أي أقمت٘مده ٓ ُم٤م

 ومحٞمٜمئذٍ  دوًم٦م، وٓ ومرد ٓ أطمد يٛمٚمٙمٝم٤م ٓ سمقر، ُمِم٤مقم٦م أرض هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا ًمٚمدوًم٦م،

 اىمتٓمع وم٢مذا ُم٠مُمقرًا، يم٤من أو أُمػماً  يًٛمك ُم٤م يم٤من ؾمقاء اًمِمٕم٥م، أومراد ُمـ ومرد أيَّ 

 احلدي٨م قمٛمقم ذم شمدظمؾ هل سمؾ ممٚمقيم٦م، ًمٞم٧ًم اًمتل إراض هذه ُمـ أرو٤مً 

شم٤مً  أرو٤مً  أطمٞم٤م ومٛمـ» شاهلل سمالد واًمٌالد اهلل أرض إرض»: اًم٤ًمسمؼ  ومال شًمف ومٝمل ُمقا

ّٛمك ُمـ سملم: طمٞمٜمذاك ومرق ًَ ك أو أُمػماً  ُي ٛمَّ ًَ  .ُم٠مُمقراً  ُي

 أو اًمٜمٗمط ؾمٌٞمؾ ذم اًمٜم٤مس يًتخدُمقن ومٝمؿ يمذًمؽ، ًمٞمس إًمٞمف أذت ُم٤م ًمٙمـ 

 هذا ؿمٝمقاهتؿ،: أىمقل وٓ رهم٤ٌمهتؿ طم٥ًم ومٞمف اًمتٍمف ذم يتحٙمٛمقن صمؿ اًمٌؽمول،

شم٤مً  أرو٤مً  أطمٞم٤م ُمـ»: ىمٌٞمؾ ُمـ ًمٞمس  .شًمف ومٝمل ُمقا

ق أن ومٞمج٥م: وًمذًمؽ   اإلؾمتٜم٤ٌمـمل احلٙمؿ وسملم اًمنمقمل، احلٙمؿ سملم ُٟمَٗمرِّ

 ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٕمض اؾمتٖمالل وسملم ضمٝم٦م، ُمـ ًمٚمنمع اعمخ٤مًمػ

 ..أظمرى ضمٝم٦م ُمـ اًمِمخّمٞم٦م

 ..:ُمداظمٚم٦م

 ذم خت٤مًمٗمٜمل وًمـ خت٤مًمٗمٜمل ل أنؽ يمم هذا، ذم أظم٤مًمٗمؽ ٓ وأن٤م اًم٘مقل، هذا: اًمِمٞمخ

 ذوىمٝم٤م وراء وٟمٌٜمل شمٖمرب، اًمِمٛمس وٟمرى شمٓمٚمع اًمِمٛمس ٟمرى ٟم٘مقل إٟمٜم٤م: ىمقزم

 اًمِمٛمس إن قمٚمٛمٞم٤ًم، ىمقًمٜم٤م قمغم ذقمٞم٦م أطمٙم٤مُم٤مً  ٟمٌٜمل ٓ ًمٙمٜمٜم٤م ذقمٞم٦م، أطمٙم٤مُم٤مً  وهمروهب٤م

  صح؟ شمٖمرب، وٓ شمنمق ٓ

 اًمٜمٔمري اًمٕمٚمؿ وٟمدظمؾ ٟمتٕمٛمؼ، أن اًمنمقمٞم٦م أطمٙم٤مُمٜم٤م ذم ٟمحـ يٜمٌٖمل ٓ: إذاً 

 ضمقاسمؽ ُمـ أومٝمؿ ورسمم ًمديٜم٤م، اًمتل اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم سمٕمض شمٓمقير ذم اًمٗمٙمري

 ؾمتقاوم٘مٜمل أنؽ شمٖمرب، وٓ شمنمق ٓ اًمِمٛمس أن ًمٙمالُمل، وشمّمحٞمحؽ اًم٤ًمسمؼ

٦م اجلٌؾ ذروة ومقق اًمِمٛمس ٟمرى طمٞمٜمم إٟمٜم٤م: ؾم٠مىمقل ُم٤م قمغم أجْم٤مً   ذم هل اجلٌؾ، وىِمٛمَّ

 وم٠مفمٝمرهت٤م رومٕمتٝم٤م اًمتل هل اًمٕمٚمٛمٞم٦م إؿمٕم٦م إٟمم اجلٌؾ، وراء شمزال ٓ اًمٕمٚمٛمٞم٦م  احل٘مٞم٘م٦م
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 هذا؟ قمٚمٞمؽ ُمر ُم٤م أم هذا ٟمّمحح اجلٌؾ، ومقق ًمٜم٤م

 .قمكم ُمر ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 ىمرأت أن٤م اًمِم٤مب، قمغم يٛمر وُم٤م اًمِمٞمخ قمغم هذا يٛمر يمٞمػ! واهلل قمجٞم٥م: اًمِمٞمخ

 طمٞمٜمم أجْم٤ًم، سم٠مقمٞمٜمٜم٤م ٟمِم٤مهده ؿمٞمئ٤مً  قم٘مٚم٧م اًمٜمٔمري٦م هذه وذم اعمجالت، سمٕمض ذم هذا

 صح؟ ُمٕمقضم٦م، ٟمراه٤م ُمًت٘مٞمٛم٦م، قمّم٤مة ومٞمٝم٤م ٟمٚم٘مل ه٤مدئ٦م سمحػمة ذم ٟمٙمقن

 .صح: ُمداظمٚم٦م

. .قمغم اًمْم٤مرسم٦م ؿمٕم٦مأ هق هذا؟ شمٕمٚمٞمؾ وممذا أجْم٤ًم، صح ومٞمف شم٘مقل هذا: اًمِمٞمخ

 شمٙمقن ُم٤م هل اجلٌؾ، رأس قمغم شمٙمقن طمٞمٜمم اًمِمٛمس ىمْمٞم٦م ٕن قَمٚمَّٚمقا، هٙمذا ٟمٕمؿ، أي

 .اعمجرد ًمٚمٜمٔمر سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا شمرومٕمٝم٤م، اًمتل هل إؿمٕم٦م إٟمم اجلٌؾ، رأس قمغم

 اجلٌؾ، ىمٛم٦م قمغم اًمِمٛمس ٟمرى طمٞمٜمم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٜمٔمري٦م هذه هٜم٤م ٟمدظمؾ ومٝمؾ: اعمٝمؿ 

 وىم٧م ظمرج اًمنمقمل احلٙمؿ وسمٓمٌٞمٕم٦م اًمِمٛمس، ـمٚمٕم٧م: احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وٟم٘مقل

  صح؟ اًمٗمجر،

 ـمريؼ، ذم يٛمٌم اًمٕمٚمؿ ٟمدع ٟمحـ ـمٚمٕم٧م، ُم٤م اًمِمٛمس ٓ،: ي٘مقل اًمٕمٚمؿ ًمٙمـ

 ذقمٜم٤م، ـمريؼ ذم ي٘مػ أن ًمف جيقز ٓ اًمٕمٚمؿ، أجْم٤مً  ـمري٘مف ذم ي٘مػ ٓ يمم وذقمٜم٤م

 .اعمتْم٤مرسم٦م أراء سملم ٟمجٛمع وهبذا

 احل٘مٞم٘م٦م سملم يقومؼ أن ُمٍم ذم شقمٌده حمٛمد» اًمِمٞمخ طم٤مول ُمٝمم اًمتل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه 

 حمٛمد اًمت٘مك ًمٙمـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، احل٘مٞم٘م٦م أقمٜمل ًمٙمٜمل اًمّمقومٞم٦م، احل٘مٞم٘م٦م أقمٜمل ٓ واًمنميٕم٦م،

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واحل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م احل٘مٞم٘م٦م سملم ُيَقومِّؼ أن طم٤مول اًمتٕمٌػم، ذم اًمّمقومٞم٦م ُمع قمٌده

 .طمؼ وهذا يتٕم٤مرو٤من، وٓ يتْمدان، وٓ خيتٚمٗم٤من ٓ واًمنمع اًمٕمٚمؿ: ومٞم٘مقل

 قمٚمٛمٞم٦م، طم٘مٞم٘م٦م ُمع ذقمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م شمٕم٤مرو٧م إذا سم٠منف ىم٤مل طمٞمٜمم طم٘م٤مً  ًمٞمس وًمٙمـ 

 اًمنمع ٟمدع ٟمحـ ٓ،: ٟم٘مقل ٟمحـ هٜم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اًمنمقمل اًمٜمص شم٠مويؾ وضم٥م

 اًمنمع وٓ اًمنمع، أضمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ ُٟم١َمول أن سمٜم٤م طم٤مضم٦م وٓ يٛمٌم، اًمٕمٚمؿ وٟمدع يٛمٌم

 .آٟمٗم٤مً  ؾمٌ٘م٧م وإُمثٚم٦م اًمٕمٚمؿ، أضمؾ ُمـ
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 ذم اًمن ممٚمقيم٦م، ًمٞم٧ًم اًمثالصم٦م هذه شصمالصم٦م ذم ذيم٤مء اعم١مُمٜمقن»: احلدي٨م: وم٢مذاً 

 جيقز ومال ُمِم٤مقم٦م، هل إٟمم ممٚمقيم٦م، ًمٞم٧ًم اًمثالصم٦م إؿمٞم٤مء هذه أن: هق احلدي٨م هذا

 أن٤م: وي٘مقل هنر قمغم أو اُمتٚمٙمتف، أن٤م هذا: وي٘مقل سمحر، قمغم يده يْمع أن إلٟم٤ًمن

 يمم سمؾ ومٞمٝم٤م، ُمِم٤مع يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس هذه ٓ، اُمتٚمٙمتٝم٤م، أن٤م: وي٘مقل هم٤مسم٦م قمغم أو اُمتٚمٙمتف،

د أ ُمـ ومرد وسملم اًمدوًم٦م سملم ومرق ٓ: آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ىمٚم٧م  ُمع ؾمقاء اًمدوًم٦م اًمدوًم٦م، هذه ومرا

 أُم٤م ُم٤مًمٙمٝم٤م، وم٠من٧م أطمٞمٞمتٝم٤م وم٢مذا وم٠مطمٞمٝم٤م ُمٞمت٦م أرض إمم اذه٥م وًمٙمـ مت٤مُم٤ًم، إومراد

 يده يْمع أن ٕطمد جيقز وٓ ُمِم٤مقم٦م، ومٝمذه اح٤مء أو سم٤مًمزرع اهلل أطمٞم٤مه٤م اًمتل إرض

 .اٟمتٝمٞم٧م وًمٕمل ؾم٠مخ٧م، ُم٤م ضمقاب أفمـ ومٝمذا قمٚمٞمٝم٤م،

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 .قمكم إؾمت٤مذ دور ضم٤مء وإي٤مك،: اًمِمٞمخ

 احلٓم٥م أنف سم٤مقمت٤ٌمر اًمٜم٤مر،[ يقًمد اًمذي احلٓم٥م قمغم اًمٌؽمول ىمًٜم٤م ًمق]: اًم١ًمال

 وم٤مًم٘مٞم٤مس اًمٓم٤مىم٦م،. .احلٓم٥م ُمـ سمٙمثػم أهؿ أصٌح أن اًمٌؽمول ًمٚمٓم٤مىم٦م، ُمّمدر يم٤من

 ..واًم٘مٞم٤مس اًمٕم٘مؾ يٕمٜمل

 قمـ اجلقاب ؾمٌؼ أن٤م -آٟمٗم٤مً - قم٘مؾ، هٜم٤مك يم٤من إذا هذا اًمٗمرق، ُمع ىمٞم٤مس: اًمِمٞمخ

 اًمٖم٤مسم٤مت سملم ومرىمٜم٤م اًم١ًمال، هذا ُمثؾ ـمرح قمـ ٕهمٜم٤مك ىمٚم٧م ومٞمم ُمٕمل شم٠مُمٚم٧م ًمق هذا،

 أن إلٟم٤ًمن جيقز ٓ: ىمٚمٜم٤م يمذًمؽ، اهلل ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل اجل٤مري٦م إهن٤مر وسملم اًمٌح٤مر وسملم

 ومٝمل وأطمٞمٝم٤م، سمقر أرض إمم ائ٧م: ىمٚمٜم٤م ًمٙمـ ؾم٤مئٖم٦م، ًم٘مٛم٦م ويٚم٘م٤مه٤م يده ويْمع ي٠ميت

 وسمتٕمٌؽ، سمجٝمدك أطمٞمٞم٧م ٕنؽ ًمؽ، ُمٚمؽ ومٝمل أطمٞمٝم٤م: وىمٚمٜم٤م أن٧م، وم٤مٔن ًمؽ، ُمٚمؽ

 ذيم٤مت إمم ٟمًٞم٧م ُم٤م أهع وُم٤م ٟمًٞم٧م وىمد حيت٤مج اًمذي اًمٌؽمول إمم شم٠ميت أن أن٧م

 أو اًمٖم٤مسم٤مت ذم يم٤مٕؿمج٤مر اًمٌؽمول هذا ومجٕمٚم٧م إرض، ضمقف ُمـ اًمٌؽمول ًمٜمْمح

 اًم٘مٞم٤مس؟ هذا وممذا إهن٤مر، ذم أو اًمٌحقر ذم اعمٞم٤مة

 اًم٘مٞم٤مس يٜمٙمر مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمم وهق -اهلل رمحف- طمزم اسمـ ي٘مقل يمم اًم٘مٞم٤مس هذا

 إطمٙم٤مم ًمٌٕمض إصم٤ٌمهتؿ ذم ويٜم٤مىمِمٝمؿ ظمّمقُمف يٜم٤مىمش طمٞمٜمم وًمٙمٜمف وشمٗمريٕم٤ًم، أصالً 

 يم٤من وًمق سم٤مـمؾ، يمٚمف اًم٘مٞم٤مس: ي٘مقل خمتقُم٦م، يمٚمٞمِم٦م ٟمٕمتؼمه٤م ممٙمـ مجٚم٦م ومٚمف سم٤مًم٘مٞم٤مس،



يم٤مز   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   415 زيم٤مة اًمرِّ

 يم٤من ُم٤م شم٘مٞمس ٕنؽ اًم٤ٌمـمؾ، قملم ىمٞم٤مؾمؽ وهذا اًم٤ٌمـمؾ، قملم ُمٜمف هذا ًمٙم٤من طمؼ ُمٜمف

 اًمتٕمٌػم؟ هذا ُمـ ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م أفمـ وظمٚم٘مف اإلٟم٤ًمن قمٛمؾ ُمـ

 .ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م قمغم ظمٚم٘مف، ُمـ يم٤من وُم٤م اإلٟم٤ًمن، قمٛمؾ ُمـ يم٤من ُم٤م شم٘مٞمس أطمًٜم٧م: اًمِمٞمخ

 .اًم٤ٌمـمؾ قملم ُمٜمف هذا ًمٙم٤من طمؼ، اًم٘مٞم٤مس ذم يم٤من ًمق هذا وشمدسمػمه، اهلل ظمٚمؼ ُمـ يم٤من

 ُمثؾ قمٚمٞمف احلّمقل ُمٞمًقر اًم٤ًمئؾ هذا: سم٤مقمت٤ٌمر ومرىم٧م أن٧م: يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .واح٤مل اجلٝمد إمم حيت٤مج اًمذي هذا وسملم اًمٖم٤مسم٦م، أؿمج٤مر

 سمٞمٜمم اًمٌمء، قمغم ًمٚمحّمقل يدومع اًمذي واح٤مل اجلٝمد وم٤مرق أن قمٚمٞمؽ ومٝمٛم٧م

 احلٙمقُم٦م، ىمٌؾ ُمـ أت٧م -ؿمؽ سمال- هذه اًمٜمٗمط ذم شمِمتٖمؾ اًمتل واًمنميم٤مت إُمقال

 .أت٧م ُم٤مهل٤م رأس ُمـ ذيم٦م ًمٞم٧ًم

 شمرد اًمتل اإلؿمٙم٤مٓت: شاعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى» أذيمريمؿ أن٤م إظمقان، ي٤م: اًمِمٞمخ

 قمـ اإلؾمالُمل احلٙمؿ سُمْٕمد هق ؾمٌٌٝم٤م اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم سمٕمض قمغم احل٤مض اًمٕمٍم ذم

 .اًمٜم٤مس واىمع

 .اًم٘مقل هبذا ي٘مقًمقا  اعمِم٤ميخ واهلل: ُمداظمٚم٦م

 .إؾمالُمٞم٦م همػم أطمٙم٤مم حت٧م قم٤ميِملم ٕهنؿ اعمِم٤ميخ ه١مٓء: اًمِمٞمخ

 .اعمِم٤ميخ ُمـ هذا ؾمٛمٕمٜم٤م ُمرة ُم٤مئ٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم، قم٤مم ُمٚمؽ هذه شمٙمقن: ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م أنؽ اعم١مُمـ فمـ فمٜمل يٙمقن أن وأفمـ أقمٚمؿ، واهلل أفمـ ًمٙمـ ٟمٕمؿ، أي: اًمِمٞمخ

 ؟شص٤مدىملم يمٜمتؿ إن سمره٤مٟمٙمؿ ه٤مشمقا »: اعمِم٤ميخ هل١مٓء ُم٤م يقُم٤مً  ىمٚم٧م

 أذيمر ُمٕمٚمٞمش اعمٜمؼم، قمغم هذا ىم٤مًمقا  اًمذيـ اًمٜم٤مس أطمد ؾم٠مخ٧م أن٤م واهلل: ُمداظمٚم٦م

 ...ُمٕمروف ظمٓمٞم٥م اؾمٛمف

 اًمِم٤مقمر ىم٤مل ُم٤م ذم داظمالً  سم٤مؾمٛمف ذيمره شمٕمتؼم إذا أُم٤م وم٢مي٤مك، همٞم٦ٌم شمٕمتؼمه إذا :افشقخ

 :اًمٕم٤مل



يم٤مز  414 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمرِّ

 القدددديس لددددويف ستو ددددة    ددددتة

 

   َ ددددد   ددددَحذ ومِّ ُ ومِّع   مددددتول

دددقاف ومًدددت ت     ومددد  وجمددداهح ًا

 

 منكدددحطلدددب انعاىدددة     الدددة  

 .سمتًٛمٞمتف ومٕمٚمٞمؽ     

 .ُمٕم٤ميم٦ًم سم٤مب ُمـ: ُمداظمٚم٦م

 اًمتٕمريػ؟ ُمـ اًمٗم٤مئدة ُم٤م: اًمِمٞمخ

 ...ُمٕم٤مرو٦م سم٤مب ُمـ هذا: ُمداظمٚم٦م

 ومٞمٝم٤م يتٍمومقا  اًمتل إُمقال هذه أن ظمٓم٦ٌم، ُمـ ظمٓم٦ٌم ذم اًمرضمؾ ذيمر: ُمداظمٚم٦م

 ىمٚم٧م أتٞم٧م ظمٓمٌتف ُمـ واٟمتٝمك ظمرج ومٚمم ُمًٚمؿ، ًمٙمؾ طمؼ أُمقال هذه ،اًمٌؽمول أهؾ

 اًمٙمٜمز هذا هؾ يمٜمز، هذه رضإ ىمٓمٕم٦م ذم ووضمدت أرض، ىمٓمٕم٦م ًمؽ أنؽ ًمق: ًمف

قمف جي٥م  اعمًٚمٛملم؟ ًمٙمؾ ُمٚمؽ هذا أن سم٤مقمت٤ٌمر اعمًٚمٛملم، قمغم شُمَقزِّ

 اعمًٚمٛملم، ًمٙمؾ طمؼ وذًمؽ ًمؽ، طمؼ ح٤مذا: ًمف ىمٚم٧م زم، طمؼ هذا ـمٌٕم٤ًم، ٓ،: ىم٤مل

 اًمٗمرق؟ ُم٤م

 ومٞمف، أىمٜمٕمٜمل ُم٤م يمالم ي٘مقل وسمدأ اًمٙمٜمز، ُمثؾ ًمٞم٧ًم أؿمٞم٤مء هذه أن اًمٗمرق: ىم٤مل

 اًمٌؽمول ىمْمٞم٦م سمس ًمف، أروف ذم يمٜمًزا  وضمد اًمذي أن اًمنمع ذم أقمرومف اًمذي أن٤م: يٕمٜمل

 ..اعمِم٤ميخ وص٤مر ضمديدة ىمْمٞم٦م

 اًم١ًمال، قمـ أضم٧ٌم  وُم٤م يمثػماً، شمٙمٚمٛم٧م ٕنؽ اًم٤ٌمل، سمٓمقًم٦م ي٠ميت اهلل: اًمِمٞمخ

 .اًم١ًمال ٟمًٞم٧م وأفمٜمؽ

 ؟شص٤مدىملم يمٜمتؿ إن سمره٤مٟمٙمؿ ه٤مشمقا »: اًم١ًمال: ُمداظمٚم٦م

 ُمٜمؽ سمره٤من هذا أرض قمٜمدك يم٤من ًمق: ًمف ىمٚم٧م ًمف، ىمٚم٧م ُم٤م ومٕمٚمتٝم٤م، هؾ: اًمِمٞمخ

 .إًمخ.. يمٜمًزا  ومٞمٝم٤م ووضمدت أرض قمٜمدك يم٤من ًمق ُمٜمف، أو

 هذا؟ ذم اًمتٗمريؼ هق ُم٤م اًمٙمٜمز، وسملم اًمٌؽمول سملم ومرىم٧م ح٤مذا أن٧م: ُمداظمٚم٦م

 وُمـ اهلل يمت٤مب ُمـ سمره٤مٟمؽ هق ُم٤م: ًمف ىمٚم٧م هؾ! هيديؽ اهلل أظمل ي٤م: اًمِمٞمخ



يم٤مز   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   412 زيم٤مة اًمرِّ

 اهلل؟ رؾمقل طمدي٨م

 ..:ُمداظمٚم٦م

 .اعم١مُمـ فمـ فمٜمل هلل وم٤محلٛمد سمؽ، فمٜمٜم٧م اًمذي هذا: اًمِمٞمخ

 اًم٘مْمٞم٦م واًمٌؽمول، اًمٙمٜمز قمغم دًمٞمؾ قمٜمده ًمٞمس اًمٌؽمول.. .قم٤مرف أن٤م: ُمداظمٚم٦م

 .قمٍمي٦م

 يمم ٕنف قمٚمٞمؽ، ُمرَّ  ُم٤م دًمٞمؾ وقمٜمده رأي قمٜمده يٙمقن جيقز اهلل، هداك ٓ،: اًمِمٞمخ

ـَ  ُأوشمِٞمتُؿْ  َوَُم٤م﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل َّٓ  اًْمِٕمْٚمؿِ  ُِم ء] ﴾ىَمٚمِٞماًل  إِ  سمٜمٗمًف يٕمتد ٓزم ُم٤م اإلٟم٤ًمن ،[84:اإلها

: ي٘مؾ ل ُم٤م قم٤مح٤مً  اعمرء يزال ٓ: ي٘مقًمقا  اًمٕمٚممء سمٕمض ٓ، قمٚمؿ، ٟم٤مىمص أنف يتّمقر وُم٤م

 .طم٘مٞم٘م٦م هذه ضمٝمؾ، وم٘مد قمٚمٛم٧م: ىم٤مل وم٢مذا قمٚمٛم٧م،

 (  11: 43: 16/ 581/ واًمٜمقر اهلدى)

 (  11 :11: 55/ 583/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (  11: 39: 51/ 583/ واًمٜمقر اهلدى)



 العسن سكاة





 419 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف زيم٤مة اًمٕمًؾ

 زـاة؟ ادـاحؾ ظذ وهؾ افعسؾ؟ زـاة يف صئ صح هؾ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 .شيّمح رء اًمٕمًؾ زيم٤مة ذم ًمٞمس: اًمٌخ٤مري ىم٤مل»: اًمٕمًؾ زيم٤مة: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف

 اسمـ قمٛمرو طمدي٨م أطمًٜمٝم٤م أطم٤مدي٨م ومٞمف روي وم٘مد إـمالىمف قمغم هذا ًمٞمس: أىمقل

 قمـ اعمٍمي احل٤مرث سمـ قمٛمرو ـمريؼ إًمٞمف ـمرىمف وأصح ضمده قمـ أبٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م

 :سمٚمٗمظ... ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو

 أن ؾم٠مخف ويم٤من ًمف ٟمحؾ سمٕمِمقر ط اهلل رؾمقل إمم ُمتٕم٤من سمٜمل أطمد هالل ضم٤مء»

 قمٛمر وزم ومٚمم اًمقادي ذًمؽ ط اهلل رؾمقل ًمف ومحٛمك ؾمٚمٌتف: ًمف ي٘م٤مل وادي٤م ًمف حيٛمل

 أدى إن: قمٛمر ومٙمت٥م ذًمؽ قمـ ي٠ًمخف قمٛمر إمم وه٥م سمـ ؾمٗمٞم٤من يمت٥م اخلٓم٤مب سمـ

 هق وم٢مٟمم وإٓ ؾمٚمٌتف ًمف وم٤مطمؿ ٟمحٚمف قمِمقر ُمـ ط اهلل رؾمقل إمم ي١مدي يم٤من ُم٤م إًمٞمؽ

 .شيِم٤مء ُمـ ي٠ميمٚمف همٞم٨م ذسم٤مب

ه 831 رىمؿ شاإلرواء» ذم خمرج وهق ضمٞمد إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م  ذم احل٤مومظ وىمقا

 :158/  1 قم٘مٌف ىم٤مل وم٢مٟمف شاًمٗمتح»

 ٓ طمٞم٨م ًمٙمـ اعمخت٤مر قمغم ىمقي٦م قمٛمرو وشمرمج٦م قمٛمرو إمم صحٞمح وإؾمٜم٤مده»

 اسمـ قمٛمر يمت٤مب قمٚمٞمف يدل يمم احلٛمك ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم أنف قمغم حمٛمقل أنف إٓ شمٕم٤مرض

 .شاخلٓم٤مب

 اخلٓم٤ميب صمؿ 3192 - 3194 شإُمقال» ذم زٟمجقيف اسمـ احلٛمؾ هذا إمم وؾمٌ٘مف

 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل اًمٔم٤مهر وهق 618/  3 شاًمًٜمـ ُمٕم٤مل» ذم

 ٟمٞمؾ» ذم ومذه٥م اًمِمقيم٤مين رأي ومٞمف اوٓمرب ووم٘مٝمٞم٤م طمديثٞم٤م اعم٠ًمخ٦م وًمدىم٦م

   وأُم٤م يمٚمٝم٤م أطم٤مديثف وأقمؾ اًمٕمًؾ قمغم اًمزيم٤مة وضمقب قمدم إمم 364/  5 شإوـم٤مر

 اًمروو٦م» ذم ظم٤من صديؼ ؿم٤مرطمف وشمٌٕمف سم٤مًمقضمقب ومٍمح شاًمٌٝمٞم٦م اًمدرر» ذم 

 :وىم٤مل 58 - 52/  6 شاجلرار اًمًٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ذًمؽ وأجد 611/  3 شاًمٜمدي٦م



 431 زيم٤مة اًمٕمًؾ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .شسمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م ي٘مقي اًم٤ٌمب وأطم٤مدي٨م»

 اًمّمحٞمح٦م اًمٓمريؼ ومٝمذه سمٕمض قمـ سمٕمْمٝم٤م دًٓم٦م واظمتالف اًمٗمرق إمم يتٜمٌف ومٚمؿ

 شمٜمٝمض ٓ وٕمٞمٗم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٦م وإظمرى رأج٧م يمم سم٤محلٛمك ُم٘مٞمدة دًٓمتٝم٤م

 اعمِم٤مر اعمّمدريـ ذم هب٤م اًمٕمٛمؾ شمٌٜمك صمؿ شاًمٜمٕمؾ» ذم ٟمٗمًف هق ىم٤مل يمم هب٤م ًمالطمتج٤مج

 اًمتل اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم ذم يٙمرره٤م اًمتل شاعم٘مٞمد قمغم اعمٓمٚمؼ محؾ» ىم٤مقمدة وٟمز إًمٞمٝمم

 .هب٤م سمٞمٜمٝم٤م ومٞمجٛمع إدًم٦م ومٞمٝم٤م شمتٕم٤مرض

 سمٕمض ذم اًمٞمقم شمتخذ اًمتل اعمٜم٤مطمؾ أن ؾمٌؼ مم٤م ٟمًتٜمٌط أن ومٜمًتٓمٞمع هذا شمٌلم إذا

 اًمٜمحق قمغم ٟمٗمًف سمف دمقد سمم اعمٓمٚم٘م٦م اًمزيم٤مة إٓ مهللا قمٚمٞمٝم٤م زيم٤مة ٓ واًم٤ًٌمشملم اعمزارع

   .أقمٚمؿ واهلل. اًمتج٤مرة قمروض ذم ذيمره ؾمٌؼ اًمذي

 ش[175»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 افعسؾ زـاة

 ًمٙمـ -ظمػم اهلل ضمزاك- طمدصمتٜم٤م يمم اًمٕمنم زيم٤مة ومٞمف ًمٚمٕمًؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 اإلٟمت٤مج يٙمقن ىمد يمثػمة، ُمّم٤مريػ.. ُمّم٤مريػ قمٚمٞمف أصٌح اًمٕمًؾ ص٤مر أن شمٕمرف

 اإلٟمت٤مج ومٞمٙمقن ٟمٕمؿ،.. .يمٚمف اًمٜمحؾ قمغم آوم٦م أت٧م اًمٕم٤مم، هذا إٟمت٤مج ُمثؾ وٕمٞمػ،

 هذا اًمٕم٤مدي، اإلٟمت٤مج ُمـ أىمؾ أو سم٘مٚمٞمؾ أيمثر ُمثالً  أو اًمٕمنم جيقز ضمدًا، وٕمٞمػ

ء يقضمد.. قممل يقضمد أن اعمٝمٜم٦م، ُمّم٤مريػ يٕمٓمٞمٜم٤م ٓ: يٕمٜمل اإلٟمت٤مج .. .ُمٚمٙم٤مت ذا

 سمد ٓ إٟمف: ي٘م٤مل ذًمؽ ُمع ٟمٕمؿ، ًمٚمٜمحؾ أدوي٦م يقضمد.. ًمٚمٜمحؾ شمٖمذي٦م يقضمد.. ُمٚمٙم٤مت

 .اًمْمٕمٞمػ اإلٟمت٤مج هذا ُمـ اًمزيم٤مة دومع ُمـ

٤مل قمغم يٜمٌٖمل وًمٙمـ هذه، واحل٤مًم٦م جي٥م أنف أقمت٘مد ٓ: اًمِمٞمخ ًَّ  قمز اهلل يت٘مل أن اًمَٕم

 اًمدقمقى، هذه ُمثؾ قمغم ويًتٛمر اًمٜمٗمس، أو اعمقوقع، ذم يتدظمؾ أن ظمِمٞم٦م وضمؾ،

 . زيم٤مة ومال ذيمرت يمم اعم٠ًمخ٦م شمٙمقن طمٞمٜمم وًمٙمـ اًمٕمنم، سم٢مظمراج اًم٘مٞم٤مم ُمـ ويتخٚمص

 ( 11: 31: 32/ 815/ واًمٜمقر اهلدى) 



 الشكاة وصارف
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 افزـاة يستحؼ افذي فؾػؼر افصحقح افتعريػ

 اًمزيم٤مة؟ يًتحؼ اًمذي ًمٚمٗم٘مػم اًمّمحٞمح اًمتٕمريػ هق ُم٤م :مداخؾة

 .اًمزيم٤مة قمٚمٞمف دم٥م ٓ اًمذي أنف: قمٚمٛمل إًمٞمف وصؾ اًمذي: اًمِمٞمخ

 .وم٘مػم ومٝمق اًمٜمّم٤مب يٛمٚمؽ ٓ ُمـ: يٕمٜمل

 ( 11 :11: 15/   325/  واًمٜمقر اهلدى) 

ًٓ  رجًل  أظطك رجؾ  معقـغ مساـغ ظذ بف يتصدق فؽل ما

 أن يؿؽـ فؾؾ ادساـغ، همٓء مـ أحقج جمؿقظة أخر ؾرأى

 ؟ادتصدق إذن دون يعطقفؿ

ًٓ  رضماًل  أقمٓمك رضمؾ: ُمداظمٚم٦م  ومرأى[ ُمٕمٞمٜملم ُم٤ًميملم] قمغم سمف يتّمدق ًمٙمل ُم٤م

 إذن دون يٕمٓمٞمٝمؿ أن يٛمٙمـ ومٝمؾ اعم٤ًميملم، ه١مٓء ُمـ أطمقج جمٛمققم٦م أظمر

 .يًتٓمع ل أم يًت٠مذن أن اؾمتٓم٤مع ؾمقاء اعمتّمدق

 .اعمٕمٓمل ُمـ سم٢مذن إٓ. اًمقصٞم٦م يٜمٗمذ أن إٓ جيقز ٓ: اًمِمٞمخ

 (11:42:33/ 4 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 ؿؾبف؟ تلفقػ بغرض افزـاة مـ افغـل إظطاء جيقز هؾ

 إمم حيت٤مج ٓ -ُمثالً - ًمرضمؾ يٕمٓمٞمف أن ًمف هؾ زيم٤مة، ُم٤مل قمٜمده رضمؾ :شمال

 ومٞمت٠مخػ إًمخ،.. أو اًمٕمٛمرة إمم يمذه٤مب سمف يتٍمف أن إي٤مه أقمٓم٤مه إذا ممٙمـ ًمٙمـ اًمزيم٤مة،

 يٕمتؼم؟ ىمٚمقهبؿ، اعم١مًمٗم٦م سم٤مب ُمـ هق ومٝمؾ ىمٚمٌف،

 وم٘مػم؟ أم همٜمل هق: اًمِمٞمخ
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 .وم٘مػماً  ًمٞمس وؾمط، هق: ُمداظمٚم٦م

 .وم٘مػم أم همٜمل زم ىمؾ وؾمط، أومٝمؿ ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .اًمٕمٛمرة إمم سمٜمٗمًف يذه٥م أن يٙمٗمٞمف ٓ ُم٤مًمف وًمٙمـ وم٘مػًما، ًمٞمس: ُمداظمٚم٦م

 يٛمٞمٜم٤مً  ضمٚمٌٝم٤م ممٙمـ اًمتل اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، سم٤مًٕمٗم٤مظ اًمٕمٚمؿ ُمقوقع ذم شمتٚمٗمظ ٓ: اًمِمٞمخ

 .همٜمل هق إذاً  وم٘مػماً  ًمٞمس ويًػماً،

 .ٟمٕمؿ همٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .جيقز ٓ: إذاً : اًمِمٞمخ

 .أخَّٗمف ًمق طمتك: ُمداظمٚم٦م

 هذا أخٖمك -قمٜمف اهلل رض- قمٛمر ؾمٞمدٟم٤م ىمٚمقهبؿ اعم١مًمٗم٦م، أقمرف أن٤م: اًمِمٞمخ

 أرى ٓ أن٤م وم٤معم٘مّمقد ىمٚمقهبؿ، ًمٚمٛم١مًمٗم٦م طم٤مضم٦م اإلؾمالم ذم يٕمد ل: ىم٤مل ٕنف اعمٍمف،

 .واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء ُمـ ذًمؽ ُمـ أطمقج هق ُمـ هٜم٤مك أن أرى وًمٙمـ ُمٜمًقخ، هذا أن

 ( 11 :42: 17/ 644/  واًمٜمقر اهلدى)

  ؽره يؿؾؽ وٓ افـصاب، حد يؿؾؽ دـ افزـاة إظطاء

 همػمه يٛمٚمؽ وٓ اًمٜمّم٤مب طمد يٛمٚمؽ عمـ اًمزيم٤مة إقمٓم٤مء جيقز هؾ :ادؾؼل

 اًمزيم٤مة؟ قمٚمٞمف ووضم٧ٌم

 ًمف دمقز ٓ واًمٖمٜمل همٜمٞم٤ًم، ُيْٕمَتؼم اًمزيم٤مة قمٚمٞمف وضم٧ٌم ُمـ أن: اجلقاب: اًمِمٞمخ

 اًمٜمّم٤مب، ُمـ أىمؾ اًمٜمّم٤مب وقم٤مد ٟمّم٤مسمف، زيم٤مة أظمرج اًمٖمٜمل هذا وم٢مذا اًمّمدىم٦م،

 .اًمٗم٘مػم طمد ذم ودظمؾ همٜمٞم٤ًم، يمقٟمف قمـ ظمرج طمٞمٜمذاك

 .إهمٜمٞم٤مء ُمـ اًمزيم٤مة ي٠مظمذ أن ًمف ضم٤مز يمذًمؽ، إُمر يم٤من وم٢مذا 

 اًمنمقمل، احلٙمؿ قمغم حيت٤مل ٓ أن: وهق هٜم٤م رء ُمالطمٔم٦م ُمـ سمد ٓ وًمٙمـ 

 جي٥م مم٤م أيمثر ُمٜمف خيرج أن يت٘مّمد واطمد، ٟمّم٤مب ذو هق: ُمثالً  يت٘مّمد، أنف سمحٞم٨م
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 أظمريـ، إهمٜمٞم٤مء ُمـ شم٠متٞمف ىمد اًمتل اًمزيمقات ُمـ ي٠مظمذ وسمذًمؽ وم٘مػماً، ًمٞمّمػم قمٚمٞمف،

 .يم٤من مم٤م أيمثر همٜمٞم٤مً  ومٞمّمٌح

 طمدي٨م ومٞمف هذا اًمّمدىم٦م، ًمف حتؾ ومال همٜمٞم٤مً  يم٤من ومٛمـ. كٜمَ وهمِ  زيم٤مة جيتٛمع ٓ: اعمٝمؿ 

 .وصحٞمح سيح

 ( 11 :59 :56/ 745/واًمٜمقر اهلدى)

 افزـاة؟ مـ ادؽتسب افؼقي يعطك هؾ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 ؾمئؾ: اًمٜمقوي ىم٤مل»: اًمزيم٤مة؟ ُمـ اعمٙمت٥ًم اًم٘مقي يٕمٓمك هؾ: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف

 ًمف هؾ سم٤مًمٌدن سم٤مًمتٙم٥ًم قم٤مدهتؿ دمر ل اًمذيـ اًمٌٞمقشم٤مت أهؾ ُمـ اًم٘مقي قمـ اًمٜمزازم

 طمروم٦م اعمٕمتؼم أن قمغم ضم٤مر صحٞمح وهذا ٟمٕمؿ: وم٘م٤مل اًمٗم٘مراء؟ ؾمٝمؿ ُمـ اًمزيم٤مة أظمذ

 .شسمف شمٚمٞمؼ

 أن وُمـ اًمٌٓم٤مًم٦م ُمـ ًمف وظمػم ًمٚمٛمًٚمؿ أذف ومٝمل شمدٟم٧م ُمٝمم احلروم٦م: ىمٚم٧م

 أن ٟمٔمري ذم جيقز ٓ اعمذيمقر وآقمت٤ٌمر ُمٜمٕمقه أو أقمٓمقه اًمٜم٤مس أجدي يتٙمٗمػ

 .ومت٠مُمؾ. شؾمقي ُمرة ًمذي... اًمّمدىم٦م حتؾ ٓ»: ط ىمقًمف سمف خيّمص

 ش[181»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 افؼظقة افعؾؿقة افؽتب رشاء يف افزـقية إمقال رصف حؽؿ

 افعؾؿ فطلب ورصؾفا افؼظقة، وإرشضة

ء ذم اًمزيمقي٦م إُمقال سف :مداخؾة  وإذـم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م ذا

 اًمٙمت٥م ُمـ ؿمٞمئ٤ًم وسم٤مع اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م اطمت٤مج ًمق ُم٤م وطمٙمؿ اًمٕمٚمؿ، ًمٓمالب وسومٝم٤م اًمنمقمٞم٦م،

 .ٟمٕمؿ ُمنمب؟ أو ُم٠ميمؾ ُمـ ُمٕمٞمِمتف ذم صمٛمٜمٝم٤م ُمـ واؾمتٗم٤مد إذـم٦م، أو اًمٕمٚمٛمٞم٦م
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ؾ: ؿم٘ملم ذو -يٌدو يمم- ؾم١ماًمؽ: اًمِمٞمخ  ُمـ إول اًمِمؼ هق ُم٤م سمٞمٜمٝمم، وَمّمِّ

 اًم١ًمال؟

ء اًمزيمقي٦م إُمقال سف طمٙمؿ ُم٤م: إول اًمِمؼ: ُمداظمٚم٦م  اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م ًمنما

 .ُمٜمٝم٤م يًتٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ًمٓم٤مًم٥م وسومٝم٤م اًمنمقمٞم٦م، اًمٕمٚمٛمٞم٦م إذـم٦م أو اًمنمقمٞم٦م،

اة شمٙمقن ٓ إهمٜمٞم٤مء قمغم اعمٓمٚمقسم٦م اًمزيم٤مة أن ٟمٕمت٘مد أوًٓ،: اًمِمٞمخ  إذا إٓ ُُم١َمدَّ

 .أوًٓ  هذا ٕهٚمٝم٤م، ُُمٚمٙم٧م

 .همٜمٞم٤مً  يٙمقن أن وإُم٤م وم٘مػماً، يٙمقن أن إُم٤م اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م: صم٤مٟمٞم٤مً 

ءً  اًمزيم٤مة، ًمف ُيْٕمَٓمك أن ًمف ضم٤مز: وم٘مػماً  يم٤من وم٢من  أو اًمٙمت٥م، يِمؽمي أن سم٘مّمد ؾمقا

 .ينمب أو َيْٓمٕمؿ أن

م أن أُم٤م  ؾم٤محمؽ ضم٤مئزاً، ذًمؽ ٟمرى ومال إُمقال، زيم٤مة ُمـ وهذه اًمٙمت٥م، إًمٞمف شُمَ٘مدَّ

 .إول اًمِمؼ ذم ومٜمحـ ؿم٘ملم، ؾم١ماًمف إن: ًمف وىمٚمٜم٤م اًمرضمؾ، ؾم٠مخٜم٤م ٟمحـ اهلل

 سمف؟ يٙمتٗمل ُم٤م قمٜمده ًمٞمس وًمٙمـ يٙمٗمٞمف، ُم٤م وقمٜمده [قمٚمؿ ـم٤مًم٥م يم٤من إذا]: ُمداظمٚم٦م

 اًمٖمٜمك؟ ُمرشم٦ٌم إمم اًمٗم٘مر ُمرشم٦ٌم ُمـ أظمرضمف يٙمٗمٞمف ُم٤م قمٜمده: ؽىمقًم: اًمِمٞمخ

 .ٓ: اجلقاب

 .اًمٗم٘مر ُمرشم٦ٌم ُمـ أظمرضمف ُم٤م. ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 هق ُم٤م يِمؽمي أنف قمغم اح٤مل ويٛمٚمؽ وم٘مػم، ومٝمق: هق يمم اجلقاب سم٘مل: إذاً : اًمِمٞمخ

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م واؿمؽمى اح٤مل، هذا متٚمؽ وم٢مذا اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م ُمـ إًمٞمف سمح٤مضم٦م

 .أفمٜمف يمم اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ ي٠ميت طمٞمٜمذاك

 هذه يٌٞمع أن إمم اطمت٤مج وم٢مذا ًمف، ُمٚمٙم٤مً  ص٤مر اح٤مل هذا أنف ضمدًا، واوح: واجلقاب 

 شمدل ٕهن٤م ظمػم: سمِمٝم٤مدة هل ُم٤م: يٕمٜمل هذا يم٤من وإن ذًمؽ، ومٚمف ٟمٗمًف، ًمٞم٘مٞم٧م اًمٙمت٥م

ومف وهق طمًـ، ًمٞمس رء قمغم  .اًمٕمٚمؿ قمـ اٟمٍما

 اًم١ًمال؟ ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ أجْم٤مً  اًم١ًمال، قمـ أضمٌتؽ ًمٕمكم
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 .أردهت٤م اًمتل ًمٚمٜم٘مٓم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمؽ، اهلل أطمًـ أضم٧ٌم: ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ: اًمِمٞمخ

 ٓ أنف إٓ وُمٚمٌس، وُمنمب ُم٠ميمؾ ُمـ يٙمٗمٞمف ُم٤م قمٜمده يم٤من إذا هق: ُمداظمٚم٦م

ء ذًمؽ قمغم اًمزي٤مدة يًتٓمٞمع  .ُم٤ٌمًمغ حتت٤مج ٕهن٤م يمت٥م: ًمنما

 .-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ًمٚم١ًمال شمٙمرار هذا: اًمِمٞمخ

 .ُمٙمت٦ٌم ًمف يٜمِمئ اًمذي: ُمثالً . ٓ: ُمداظمٚم٦م

  همٜمٞم٤ًم؟ ص٤مر أم وم٘مػماً  سم٘مل هؾ ًمٚم١ًمال، شمٙمرار: اًمِمٞمخ

 .واعمٚمٌس واعمنمب سم٤مح٠ميمؾ همٜمل هق: ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜمّم٤مب يٛمٚمؽ اًمذي اًمٖمٜمل اًمنمع؟ ذم أظمل، ي٤م اًمٖمٜمل هق ُمـ: اًمِمٞمخ

 [.يمٗم٤مي٦م] قمٜمده اًمذي: ُمداظمٚم٦م

 .اًم١ًمال ُمـ يٛمٜمٕمف اًمذي يمٗم٤ميتف اًمٖمٜمل ذاك. ٓ: اًمِمٞمخ

 يٛمٚمؽ ٓ ومٛمـ اًمزيم٤مة، قمٚمٞمف ومٞمج٥م اًمٜمّم٤مب، يٛمٚمؽ اًمذي هق ذقم٤مً  اًمٖمٜمل ًمٙمـ 

 .وم٘مػم ومٝمق همٜمٞم٤ًم، ًمٞمس ومٝمق اًمٜمّم٤مب

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ص٤مطم٥م ُمثالً : يٕمٜمل ُمٙمٗمل ومٝمق يتٙمرر، اًم١ًمال أن هٜم٤م ٟمالطمظ ومحٞمٜمئذٍ : اًمِمٞمخ

: سمٛمٕمٜمك همٜمٞم٤ًم، ًمٞمس ًمٙمـ وُمًتٙمٗمل، يم٤مذم وهق اًمٜم٤مس ي٠ًمل أن إمم حيت٤مج ُم٤م ُمٝمٜم٦م

 ًمف ضم٤مء ُم٤مل، ضم٤مءه واًمٙمت٥م، أن دقمؽ ضم٤مءه، وم٢مذا ُم٤مًمف، زيم٤مة خيرج أن قمٚمٞمف جي٥م

 ي٠مظمذ أن ًمف جيقز همٜمٞم٤ًم، ًمٞمس وهق ُم٤مل، زيم٤مة هذا أنف وقمرف ،ديٜم٤مر أخػ أو ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م

 أن٧م؟ شمٕمٌػمك قمغم ُمٙمٗمل وهق ٓ، أم زيم٤مة اح٤مل هذا

 .جيقز ٓ: ُمداظمٚم٦م

 .ه٤مه جيقز؟ ٓ: اًمِمٞمخ
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 ُمٙمتٗمل؟ يم٤من إذا: ُمداظمٚم٦م

 اًمدًمٞمؾ؟ ُم٤م أجقه،: اًمِمٞمخ

 .وم٘مػًما  يٕمتؼم ٕنف: ُمداظمٚم٦م

 ُم٤مذا؟ يٙمقن: اًمِمٞمخ

 .اح٤مل أظمذ إمم حيت٤مج ومال وهمٜمل، ُمٙمتٗمل يٙمقن: ُمداظمٚم٦م

 .زيم٤مة قمٚمٞمف جي٥م ٓ اًمٖمٜمل هذا سمت٘مقل وأن٧م زيم٤مة، قمٚمٞمف جي٥م أنف ٟمٕمرف اًمٖمٜمل: اًمِمٞمخ

 .ؾمٜمتف ذم يمٗم٤ميتف جيد ُم٤م أنف اًمٖمٜمل أن أومٝمؿ، اًمذي أن٤م واهلل: ُمداظمٚم٦م

 يتٙمٗمػ أن وقمـ اًمٜم٤مس، ؾم١مال قمـ همٜمل ُم٤مذا؟ قمـ همٜمل سمس صحٞمح،: اًمِمٞمخ

 يقم همداء وًمف ؾم٠مل ُمـ أنف»: اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمم اًمٜم٤مس ٕجدي

 .شأويمدوح وظمدوشأ َخقش وضمٝمف وقمغم اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ضم٤مء ًمٞمٚم٦م، وقمِم٤مء

م اًم١ًمال هذا ُمثؾ قمـ همٜمل هق هذا  ُم٤مل، وضم٤مءه ُمٙمٗمٞم٤َّم يم٤من إذا ًمٙمـ قمٚمٞمف، اعمُـَحرَّ

م ُم٤م اًمنمع ذم ٟمجد ومم اًمزيم٤مة، قمٚمٞمف جي٥م ٓ وهق  اًمٖمٜمل: ُم٤مل زيم٤مة ي٠مظمذ أن قمٚمٞمف ُيـَحرِّ

 .ٟمٕمؿ اًمٜمّم٤مب، يٛمٚمؽ ٓ ٕنف

 ( 11 :11: 56/ 151/ واًمٜمقر اهلدى)

 وجقب بعدم افؼائؾغ بلن افغزايل ؿقل ظذ إفباين افشقخ رد

وا ؿد افتجارة ظروض زـاة  باإلشلم َأََضُّ

 اًمٗم٘مف أهؾ سملم اًمٜمٌقي٦م، اًمًٜم٦م يمت٤مب» ذم اًمٖمزامم حمٛمد اًمِمٞمخ ؿمٞمخٜم٤م، :اًم٤ًمئؾ

 ..شاحلدي٨م وأهؾ

 !؟...ومٕمٚمتف ومٕمؾ سمٕمدُم٤م شمِمٞمخف وهؾ: اًمِمٞمخ

 ٓ اًمتج٤مرة قمروض سم٠من اًم٘م٤مئٚملم إن: ي٘مقل.. .اًمٖمزامم حمٛمد إؾمت٤مذ :اًم٤ًمئؾ
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 شُمْٗمَرض أن ُيْٕمَ٘مؾ ٓ إذا ؿمديد، ضر اإلؾمالم أص٤مب هذه سمٗمتقاهؿ اًمزيم٤مة، ومٞمٝم٤م دم٥م

ان قمٜمده رضمؾ قمغم اًمزيم٤مة ك ُمذيمقرًا، ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمف خيرج يٙم٤مد ٓ ؿمٕمػم، ومدَّ  أصح٤مب وُيؽْمَ

 اعم٘مقًم٦م؟ هذه قمغم ضمقاسمٙمؿ ومم زيم٤مة، ُمٜمٝمؿ ي١مظمذ ٓ اعمٚمٞم٤مرات سمؾ اعماليلم

 :ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ اًم٘مٞمؾ هذا قمغم ضمقايب :-تعاػ اهلل رمحف- إفباين افشقخ

شمف يمؾ ذم قمٝمدٟم٤مه يمم أنف: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م ّٓ  يمت٤مسمف ذم فمٝمرت اًمتل وؿمٓمح٤مشمف َز

 يٕمتٛمد وٓ ذقمٞم٦م: أطمٙم٤مم ُمـ يّمدره ومٞمم اًمرأي قمغم يٕمتٛمد أنف ىمٌٚمف، ُم٤م ورم إظمػم،

 سمْم٤مقمتٝمؿ يم٤مٟم٧م ّح٤م اًمرأي أهؾ أن ىمديؿ ُمٜمذ ُمٕمروف ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم اًمٜم٘مؾ: قمغم

 ُمـ وم٤مهتؿ ُم٤م ًمتٕمقيض يٚمج١مون ومٝمؿ وًمذًمؽ اًمٜمٌقي، واحلدي٨م اًمًٜم٦م قمٚمؿ ذم ُمزضم٤مة

 .ؾمٜم٦م وٓ يمت٤مب ُمـ هل٤م ُمًتٜمد ٓ اًمتل وأومٙم٤مرهؿ آرائٝمؿ قمغم آقمتمد إمم اخلػم،

 إٟم٤ًمن يمؾ يمذا، رأجل ي٘مقل أن اًمرأي، أهؾ وِمْٕمؾ يٗمٕمؾ أن يًتٓمٞمع إٟم٤ًمن ويمؾ

قمل أن يمذًمؽ وًمٞمس هذا، يًتٓمٞمع  قمـ صّح  أنف أو ويمذا، يمذا ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن َيدَّ

 يمٌػماً  ضمٝمداً  ُمٜمف شمتٓمٚم٥م اًمدقمقة هذه ُمثؾ إمم هجلقء ٕن ويمذا، يمذا ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل

 ُمـ واًمتٕمديؾ اجلرح قمٚمؿ سمدراؾم٦م اعمحدصملم قمٜمد ُيٕمَٚمؿ ُم٤م وهق ضمدا، واؾمٕم٦م ودراؾم٦م

 ضمداً  واؾمع اـمالع أو دراؾم٦م قمـ ومْمالً  أظمرى: ضمٝم٦م ُمـ احلدي٨م قمٚمؿ وأصقل ضمٝم٦م،

 . سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م اًمًٜم٦م يمت٥م ذم اعمروي٦م إطم٤مدي٨م قمغم

 طمٞم٤مشمف اإلٟم٤ًمن قمٛمر ُمـ شم٠مظمذ اًمدراؾم٦م هذه ُمثؾ أن ري٥م، وٓ ومٞمف ؿمؽ ٓ وسمم

 قمغم شمٜم٤موًمف وصٕم٥م ؿم٤مق إُمر هذا يم٤من وح٤م ومٞمٝم٤م: ًمف وضمّؾ  قمزّ  اهلل سم٤مرك ُمٝمم يمٚمٝم٤م،

 اًمًٌؾ، أىمرب ُمـ وأتقه اًمٓمريؼ اؾمت٘مٍموا ىمد وضمدٟم٤مهؿ وًمذًمؽ اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم

 وإٟمم احلدي٨م، ورواة احلدي٨م ورضم٤مل احلدي٨م وأصقل احلدي٨م قمٚمؿ دراؾم٦م سمالش

 .ُيذيمر ضُمْٝمداً  ذًمؽ ُمـ ُيَٙمٚمِّٗمٝمؿ رء وٓ يمذا، وأقمت٘مد يمذا أرى أن٤م اًمرأي، هق

 ومٞمم -قمٜمف اهلل رض- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م إُمر هلذا اٟمتٌف وًم٘مد 

 ومج٤مدًمقهؿ سم٤مًم٘مرآن، إهقاء أهؾ ضم٤مدًمٙمؿ إذا»: قمٜمف اهلل رض ىمقًمف ُمـ قمٜمف ُرِوَي 

 قم٤مُم٦م آي٦م ٟم٠مظمذ أن -ُمثالً – ومٞمٛمٙمـ طم٘مٞم٘م٦م، وهذه ،شوضمقه ذو اًم٘مرآن وم٢من سم٤مًمًٜم٦م

 ذم ضم٤مء سمم جلٝمٚمف قم٤مُم٦م: سمآج٦م وحيت٩م اهلقى ص٤مطم٥م ومٞم٠ميت ظمّمّمتٝم٤م، ىمد اًمًٜم٦م وشمٙمقن
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 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اًمقاردة اًمٜمّمقص طم٥ًم ي٘مٞمده٤م، أو خيّمّمٝم٤م سمم اًمًٜم٦م

 اًمرأي أهؾ ـمريؼ اؾمتًٝمٚمقا  وطمديث٤مً  ىمديمً  اًمرأي أهؾ ٟمجد: وًمذًمؽ 

 طمتك ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة ذقمٞم٦م خم٤مًمٗم٤مت ذم ومقىمٕمقا  اًمًٜم٦م، أهؾ ـمري٘م٦م واؾمتّمٕمٌقا 

 .مجٞمٕم٤مً  هلل واحلٛمد ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م اًم٘مرآن، خم٤مًمٗم٦م ذم

 إٓ صحٞمح٤ًم، شمٗمًػماً  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن شمٗمًػم إمم ؾمٌٞمؾ ٓ أنف ٟمٕمٚمؿ اًمًٜم٦م أهؾ ٟمحـ 

 أن ؿمؽ ٓ اًم٘مرآن، شمٗمًػم ذم اًمًٜم٦م إمم اعمًٚمؿ يرضمع ل وم٢مذا اًمًٜم٦م: إمم سم٤مًمرضمقع

 أهؾ اًمًٚمػ قمٜمد شمًٛمك يم٤مٟم٧م اًمتل اًم٘مديٛم٦م اًمٗمرق ُمـ ومرىم٦م أّي  ُمّمػم ُمّمػمه

 ....وٟمحقهؿ واخلقارج واعمرضمئ٦م يم٤معمٕمتزًم٦م: إهقاء

 آٟمحراف، هذا ُمـ رء ذم ًمٚم٘مرآن ومٝمٛمف ذم اًمًٜم٦م قمـ أقمرض ُمـ ي٘مع أن ٓسمد

 ذم يٕمتٛمد ٓ أن قمغم اعمًٚمؿ حتض اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم يمثػمة آي٤مت دم٤مهؾ ىمد يٙمقن ٕنف

 اًمتل اًمًٜم٦م هذه : ط ٟمٌٞمف ؾمٜم٦م قمغم وإٟمم قم٘مٚمف، قمغم اًمٙمريؿ ًمٚم٘مرآن ودراؾمتف ومٝمٛمف

 َوَأنَْزًْمٜم٤َم﴿: اًم٘مرآن ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىم٤مل طمٞم٨م اًمٌٞم٤من، سم٠مهن٤م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر

يْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َ  اًمذِّ َل  َُم٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ًمُِتٌلَمِّ  .اًمًٜم٦م هق اًمٌٞم٤من هذا ،[55:اًمٜمحؾ]﴾ إًَِمٞمِْٝمؿْ ِ ُٟمزِّ

 ذم ؿمؽ ومال اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ًمٗمٝمؿ اًمًٜم٦م إمم اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م يرضمع ول يرضمع ل وم٢مذا 

 ط ٟمٌٞمف قمغم أنزل ومٞمم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمراد قمـ ضمداً  يمثػماً  يمثػماً  يٜمحرف ؾمقف أنف

يْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َوَأنَْزًْمٜم٤َم﴿: اًم٤ًمسم٘م٦م ًممي٦م اًمٌٞمِّٜم٤مت، أي٤مت ُمـ َ  اًمذِّ َل  َُم٤م ٚمٜم٤َّمسِ ًمِ  ًمُِتٌلَمِّ  ُٟمزِّ

 .[55:اًمٜمحؾ] ﴾إًَِمٞمِْٝمؿْ ِ

 أن يٚمزُمف اًمتج٤مرة، قمروض قمغم اًمزيم٤مة وضمقب ُيْث٧ٌم اًمذي اًمرضمؾ هذا ُمٜمٓمؼ

- اًمٕمٚممء ٕن ذًمؽ اًمرأي، عمجرد اإلؾمالم إمم ويٜمًٌٝم٤م  إطمٙم٤مم ُمـ يمثػماً  يث٧ٌم

 أن سمٕمد إرض، شُمٜم٧ٌْم مم٤م يمثػم قمغم اًمزيم٤مة جي٥م ٓ أنف قمغم إمج٤مًٓ  اشمٗم٘مقا  -ُمثالً 

 قمٚمٞمٝم٤م: زيم٤مة ٓ اخليوات أن قمغم اشمٗم٘مقا  -ُمثالً – ًمٙمٜمٝمؿ إنقاع، سمٕمض ذم اظمتٚمٗمقا 

 ُمـ ومّمقل ورم سم٤مخلية، شُمْزرع يمثػمة أراضٍ  هٜم٤مك سم٠من ٟمٕمرف اًمٕمٍم هذا ذم وٟمحـ

 زيم٤مة؟ اخلي هذه قمغم ومٝمؾ ضمدًا، ـم٤مئٚم٦م أُمقال ًمّم٤مطمٌٝم٤م وشُمْثٛمر ُمتٕمددة، خمتٚمٗم٦م اًمًٜم٦م

 حتديد اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء ىمد سمؾ قمٚمٞمٝم٤م، زيم٤مة ٓ أنف -ٟمٕمٚمؿ ومٞمم- اًمٕمٚممء سم٤مشمٗم٤مق: اجلقاب
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 ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ طمدي٨م ذم ضم٤مء يمم أرسمٕم٦م، سم٠منقاع إرض شُمٜم٧ٌْم ُم٤م قمغم اعمٗمروو٦م اًمزيم٤مة

 :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل اًمٞمٛمـ إمم ط اهلل رؾمقل أرؾمٚمف طمٞمٜمم قمٜمف اهلل رض

 احِلٜمْٓم٦م» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومذيمر ،شإرسمٕم٦م هذه ُمـ إٓ اًمّمدىم٦م شم٠مظمذ ٓ»

 ش.واًمزسمٞم٥م واًمتٛمر واًمِمٕمػم

 ذًمؽ قمغم وىمس اًمذرة، ُمثالً  ُمٜمف، إرض شمٜم٧ٌم مم٤م يمثػم احلٍم هبذا ظمرج: إذاً  

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمم اخليوات،

 ًمٙمـ اًمٗم٘مٝم٤مء، اظمتٚمػ إُمقر سمٕمض هٜم٤مك أن -ؾم٤مسم٘م٤مً  أذت أجْم٤مً  يمم- صحٞمح 

ظمر ٓ اًمتل اخلَُي  ، ىمد ومٝمذه شُمدَّ  دم٥م ٓ أنف قمغم إرسمٕم٦م، اعمذاه٥م إىمؾ قمغم اشمٗم٘مقا

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمزيم٤مة

 قمٜمده يم٤من ُمـ: اًمت٤مًمٞم٦م اًمٗمقارق -ُمثالً – ٟمجد ومٜمخـ سم٤مًمرأي، اًم٘مْمٞم٦م ُأظِمَذت وم٢مذا

 قمٚمٞمف وضم٥م: اًمذه٥م ُمـ ُمث٘م٤مل قمنمون قمٜمده اًمزيم٤مة، قمٚمٞمف وضم٥م: ومْم٦م درهؿ ُم٤مئت٤م

 ُمـ رأس أرسمٕمقن قمٜمده اًمزيم٤مة، قمٚمٞمٝم٤م وضم٥م: اإلسمؾ ُمـ رؤوس َخس قمٜمده اًمزيم٤مة،

 ُمت٤ًموي٦م؟ اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝم٤م وُمِرَض  اًمتل إُمقر هذه ىمٞمؿ ومٝمؾ اًمزيم٤مة، قمٚمٞمف وضم٥م: اًمٖمٜمؿ

ٞم٦م قمٛمٚم٦م -ُمثالً – هٜم٤مك يم٤من ًمق اًمٗمْم٦م ىمٞمٛم٦م وم٠مجـ ٓ،: اجلقاب  اًمٜم٤مس يتٕم٤مُمٚمٝم٤م وِمْمِّ

 .اًمذه٥م ىمٞمٛم٦م ُمـ اًمٞمقم

 ديٜم٤مر، قمنميـ ُمث٘م٤مل، قمنميـ ذم هٜم٤م، قمدل ذم ُم٤م ًم٘مٚمٜم٤م اًمرأي اؾمتٕمٛمٚمٜم٤م ومٚمق 

 ومْمٞم٦م درهؿ ُم٤مئت٤م سمٞمٜمم إٟمجٚمٞمزي٦م، أو ؾمٕمقدي٦م ذهٌٞمف ضمٜمٞمٝم٤مت قمنم شم٘مري٤ٌمً  اًمٞمقم ي٤ًموى

 أنٜم٤م ومٚمق اًم٘مٞمٛم٦م، هذه ُمـ ىمٚمٞمالً  ٟمزًرا إٓ ي٤ًموى ٓ ًمٙمـ -اًمْمٌط قمغم أدرى ُم٤م-

 حتريػ ُمـ واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد أص٤مب ُم٤م اإلؾمالم ذيٕم٦م ٕص٤مب اًمرأي طمٙمٛمٜم٤م

 .ديٜمٝمؿ ذم ظمٓمػم

 ًم٘مقًمف ٟمتٕمداه٤م، وٓ اًمنمع، طمدود قمٜمد ٟم٘مػ أن قمٚمٞمٜم٤م اًمقاضم٥م ُمـ يم٤من وًمذًمؽ 

  طُمُدودُ  َوشمِْٚمَؽ ﴿: وضمّؾ  قمزّ 
ِ
 .[669:اًمٌ٘مرة] ﴾شَمْٕمَتُدوَه٤م وَماَل  اّللَّ

 يم٤من إذا -وسمخ٤مص٦م– اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم يٜم٤مىمش ممـ يمثػم، وأُمث٤مًمف اًمرضمؾ هذا

 .ورأجف قم٘مٚمف سمف طمٙمؿ ُم٤م قمٜمده وم٤مًمراضمح اًمٗم٘مٝم٤مء، سملم اظمتالف ومٞمٝم٤م
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 يٗمرض ل طمٞمٜمم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن وأُمث٤مًمف، اًمرضمؾ هذا يتقهؿ: ٟم٘مقل ٟمحـ وأن 

 أظمذ واًمِمٕمػم، اًم٘مٛمح ُمـ -ُمثال– أوؾمؼ َخ٦ًم قمغم وومروٝم٤م اًمتج٤مرة، قمروض قمغم اًمزيم٤مة

 قمغم يقاومؼ أن إٓ يًتٓمٞمع ٓ ومًقف سمف، ُمٖمرورا يم٤من ُمٝمم -ؿمؽ سمال- وهق سمٕم٘مٚمف، اعم٠ًمخ٦م

 إٓ اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم طم٘م٤مئؼ يٕمرف أن يًتٓمٞمع وٓ وىم٤مس، حمدود قم٘مٚمف أن ىمقًمف

 اًمرؾمؾ، إرؾم٤مل طِمْٙمَٛم٦م أخٖمك وإٓ ،ط اهلل رؾمقل طمدي٨م وقمغم اهلل يمت٤مب قمغم سم٤مٓقمتمد

 . اًمٙمت٥م وإٟمزال

 ُمـ قمغم اًمزيم٤مة يٗمرض أن ُيٕم٘مؾ يمٞمػ»: وم٘م٤مل قم٘مٚمف، اؾمتٕمٛمؾ ومٝمق ذًمؽ وقمغم

 قمروض ُمـ قمٜمده رضمؾ أُم٤م أوؾمؼ، َخ٦ًم وهق اًمٜمّم٤مب سمٚمغ ىمد ويم٤من ؿمٕمػم، زرع

 .اًمتج٤مرة قمروض قمغم زيم٤مة ٓ: ٟم٘مقل ٟمحـ ذًمؽ وُمع شاعمٛمٚمٞمٜم٦م اعماليلم اًمتج٤مرة

سمٜم٤م  :اصمٜمتلم ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م هذه قمغم ضمقا

 ي٤ًموي ُم٤م اًمتج٤مرة قمروض ُمـ قمٜمده ُم٤م، شم٤مضمًرا  أن ومروٜم٤م ًمق: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م

 وًمٞمس ٟم٘مًدا ُمٚمٞمقن قمٜمده آظمر إٟم٤ًمن وي٘م٤مسمٚمف ،-ُمٝمؿ ُمش– ضمٜمٞمف أو ري٤مل ُمٚمٞمقن

ؿ اًمذي اًمٕم٤مىمؾ اًمرضمؾ هذا ٟم٠ًمل ٟمحـ دم٤مرة، قمروض : اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم ذم قم٘مٚمف ُيـَحٙمِّ

ومف اًمرضمٚملم أيُّ  ل اًمذي إول َاًمرضمؾ ُٕمتف؟ أنٗمع ُم٤مًمف ذم شَمٍَمُّ  أو ضمٜمٞمف اعمٚمٞمقن طَمقَّ

 اًمٜم٤مس، ُمـ واعمئ٤مت اًمٕمنمات وٟمٗمع اًمٜم٤مس، ُمّم٤مًمح وطمرك دم٤مرة، قمروض إمم ري٤مل

ٌَس اًمذي ذاك أم وآىمتّم٤مدي٦م، اح٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ًمٚمٛمجتٛمع أنٗمع أهذا  ويَمٜمَز طَم

 ذم اعمٗمروو٦م اًمٜم٦ًٌم خُيرج ذًمؽ، ُمع هق صمؿ احلديدي؟ اًمّمٜمدوق ذم ضُمٜمَٞمف اعمٚمٞمقن

 وٟمّمػ؟ اصمٜملم اعمئ٦م

 ُم٤مًمف يمٜمز َأخذي ُٕمتف؟ أنٗمع اًمرضمٚملم أيُّ : سم٤مٓىمتّم٤مد اًمٕمٚمؿ أهؾ أن ٟم٠ًمل ٟمحـ 

 سمْم٤مقم٦م سمف واؿمؽمى ُم٤مًمف ـمرح اًمذي اًمرضمؾ أم وٟمّمػ، اصمٜملم سم٤مح٤مئ٦م زيم٤مشمف وأظمرج

ف اًم١ًمال هذا أن أُمتف؟ وٟمٗمع  وصم٘م٤مومتٝمؿ، قمٚمٛمٝمؿ اظمتالف قمغم احل٤مضيـ إمم ُيَقضمِّ

 شمٔمـ؟ ومٞمم أنٗمع اًمرضمٚملم أيُّ 

 .إول :اًم٤ًمئؾ

 أنف أو اًمٜم٤مس يٖم٤مًمط اًمرضمؾ هذا: إذاً  إول، :-تعاػ اهلل رمحف- إفباين افشقخ
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رة يمٛمثؾ قمٜمدي وُمثٚمف يتج٤مهؾ، ر اًمتل احلََزوَّ  سمٕمْمٝمؿ إـمٗم٤مل صٖم٤مًرا، يمٜم٤م ح٤م ُيـَحزِّ

رك سمِّدي اعمدرؾم٦م ذم زُمٞمٚمف يٗم٤مضمئ سمٕمض،  ُمـ ٓإو أث٘مؾ ىمٓمـ ُمـ ىمٜمٓم٤مر: طَمزورة طَمزِّ

 ضمدًا، سمدهيل وإُمر سم٤مًم٘مٜمٓم٤مر، اًمقزن حمدود وهق. اًمرص٤مص ٓ ي٘مقل رص٤مص؟

 ل هق ًمٙمـ اًم٘مٓمـ، ُمـ أث٘مؾ اًمرص٤مص  اًمٚمٗمظ، ذم  إهي٤مم ومٞمف ًمٙمـ واطمد، وم٤مًمقزن

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٜمٗمٕم٦م ٟم٦ًٌم أن يالطمظ ل هق!!  واطمدة اًمقزن طمٞم٨م ُمـ اًمٜم٦ًٌم أن يالطمظ

 اًمزيم٤مة يٗمرض أن ُيْٕم٘مؾ يمٞمػ: ُمًتٜمٙمراً  يت٤ًمءل طمٞمٜمم!!  هق يتقاهؿ ُم٤م قمٙمس ًمألُم٦م

 اًمتج٤مري٦م اًمٕمروض ُمـ قمٜمده يم٤من ُمـ قمغم يٗمرض وٓ اح٤مل ُمـ يمذا قمٜمده ُمـ قمغم

 .واطمد رىمؿ اجلقاب هق هذا. اعمٛمٚمٞمٜم٦م اعماليلم

 ُمٓمٚم٘م٤ًم، زيم٤مة اًمتج٤مرة قمروض قمغم جي٥م ٓ ٟم٘مقل ٓ ٟمحـ :اثـغ رؿؿ اجلقاب

 صم٤مٟمٞم٤مً  اًمنميٕم٦م ذم اًمُٞمْن  ىم٤مقمدة شم٘متْمٞمف ُم٤م صمؿ: أوًٓ  اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م شم٘متْمٞمف ُم٤م ٟم٘مقل إٟمم

ُ  ُيِريدُ ﴿ َٓ  اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ  .[384:اًمٌ٘مرة] ﴾اًْمُٕمْنَ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َو

 قمٜمد ُمٕمروف هق ُم٤م ٟمٕمٜمل إٟمم اًمتج٤مرة، قمروض قمغم زيم٤مة ٓ: ٟم٘مقل طمٞمٜمم ٟمحـ 

م أن ؾمٜم٦م يمؾ آظمر ذم قمٚمٞمف شم٤مضمر يمؾ أن إرسمٕم٦م، اعمذاه٥م  ُيـْخِرج أن صمؿ سمْم٤مقمَتف، ي٘مقِّ

 أن ومٕمٚمٞمف ٟم٘مدًا، صٜمدوىمف ذم أو يده ذم اًم٘مٞمٛم٦م هذه يم٤مٟم٧م ًمق يمم اًم٘مٞمٛم٦م، جمٛمقع قمـ

 .وٟمّمػ اصمٜملم اح٤مئ٦م ذم خيرج

 أن: ٟم٘مقل أنٜم٤م هذا ُي٘م٤مسمؾ ًمٙمـ اًمنمع، ذم قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ وٟم٘مقل ٟمٜمٙمره، ٟمحـ اًمذي هذا 

ل اًمذي اًمٖمٜمّل  اًمرضمؾ هذا  ُمـ يٜم٩ُم  ل اإلؾمالُمل، جمتٛمٕمف هب٤م ٟمٗمع سمْم٤مقم٦م، إمم ٟم٘مقده طمقَّ

ؼ أن جي٥م شم٤مضمر يمؾ أن: وأقمٜمل اعمٓمٚم٘م٦م، اًمزيم٤مة  ىمد: ﴿وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىمقل ٟمٗمًف ذم حُيَ٘مِّ

ـْ  َأوْمٚمََح  ٤مَه٤م َُم ـْ  ظَم٤مَب  َوىمَدْ   ،َزيمَّ ٤مَه٤م َُم  قمٚمٞمف ـُمٌِٕم٧م مم٤م ٟمٗمًف ُيزيمِّك وأن ،[31-9:اًمِمٛمس] ﴾َدؾمَّ

ِت ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم قمٚمٞمف، وأطميت َنُْٗمُس  َوُأطْمِيَ ْٕ حَّ  ا ٤مء] ﴾اًمِمُّ  أن ومٕمٚمٞمف ،[368:اًمًٜم

 .ٟمٗمًف ـمٞم٥م قمـ ُم٤مًمف ُمـ سم٘مًؿ َيـْخرج سم٠من إٓ أبداً  ذًمؽ يٙمقن وٓ يزيمٞمٝم٤م،

 سمف شمٓمٞم٥م ُم٤م ُمٜمٝم٤م خُيْرج أن قمٚمٞمف اًمٕمروض، ُمـ أنقاع قمٜمده اًمذي اًمٙمٌػم اًمت٤مضمر ومٝمذا 

 .اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص اؾمتٕممل سم٤مب ُمـ قمٚمٞمف واضم٥م هذا هل٤م، وشمٓمٝمػماً  شمزيمٞم٦م ٟمٗمًف،

٤م   .اًمنمع ذم أصؾ ًمف ًمٞمس ومٝمذا اًمت٘مقيؿ، ُمـ أنٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ُم٤م ي٘مقًمقن اًمذيـ أُمَّ
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 شمزيمٞم٦م ذم ضمداً  واوح٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص أقمٛمٚمٜم٤م ومٜمحـ: وًمذًمؽ 

 ذم هل٤م ُمًتٜمد ٓ اًمتل أراء شمٚمؽ قمـ وأقمروٜم٤م واًمٌخؾ، اًمِمح ُمـ وشمٓمٝمػمه٤م اًمٜمٗمس

 .ط اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م ذم وٓ اهلل يمت٤مب

ل اًمذي اًمت٤مضمر أن إول اجلقاب ُمـ قمرومتؿ وم٢مذا  هق سمْم٤مقم٦م إمم ُم٤مًمف رأس طمقَّ

 شمٚمؽ ُمـ ُيـْخِرج أن قمٚمٞمف جي٥م أنف صٜمدوىمف، ذم ُم٤مًمف يمٜمز اًمذي ُمـ ُٕمتف أنٗمع

 أريد ٓ ًمٙمٜمل اإلٟم٤ًمن، هذا ُمٖم٤مًمٓم٦م ٟمٕمٚمؿ طمٞمٜمئذٍ  اًمزيم٤مة، ُمـ ٟمٗمًف شمٓمٞم٥م ُم٤م اًمٕمروض

 وأن٤م اعمٖم٤مًمط، ُمـ سمٕمٚمؿ قم٤مدة شمٙمقن اعمٖم٤مًمٓم٦م وٕن ُمٖم٤مًمٓم٦م،: وم٠مىمقل قمٚمٞمف، أتََجٜمّك أن

 .اعمخ٤مًمٗم٤مت هذه ُمثؾ ذم ومٞم٘مع سمرأجف حيٙمؿ وًمٙمٜمف قمٜمده، قمٚمؿ ٓ أنف أقمت٘مد

 يٙمٜمز اًمذي إن: وم٠مىمقل اًمٙمالم ُمـ اًمٙممل ُمـ وهق آظمر، ؿمٞمئ٤مً  اًمٌٞم٤من هذا إمم أوؿ

 ضم٤مء يمم اًمًٗمغم هل أظمذ ويد اًمٕمٚمٞم٤م، هل ومٞمده اًمٗم٘مػم إمم وي٘مدُمٝم٤م زيم٤مشمف وخيرج ُم٤مًمف

 ُمٕمف واعمتٕم٤مُمٚمقن ومٝمق قمروض، إمم ُم٤مًمف طمّقل اًمذي اًمٖمٜمل أُم٤م اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم

 إمم اح٤مل حتقيؾ ومٞمٙمقن ؾمٗمغم، يد هٜم٤مك وًمٞمس قمٚمٞم٤م يد هٜم٤مك ًمٞمس واطمدة، ُمرشم٦ٌم ذم

 .ضمقايب يٜمتٝمل وهبذا ؾمٗمغم، ويد قمٚمٞم٤م يد هٜم٤مك يٙمقن أن ُمـ ًمألُم٦م أذف اًمٕمروض

 افزراظل حمصقفف كصػ دؾع ظذ جيز مـ ظذ افزـاة جتب هؾ

 حؽقمقة؟ مجعقة إػ

 ...ُمٍم ذم قمٜمدٟم٤م ومٞمف ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 اصمٜملم» يمٞمٚمق أخٗملم طمقازم يٜمت٩م قمٜمدٟم٤م اًمٗمدان إرز، عمحّمقل سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

د أنف اًمٗمالح دُمؼم اًمزراقمٞم٦م وم٤مجلٛمٕمٞم٦م شـمـ  أو سمخسٍ  سمًٕمرٍ  -ُمثالً – وٟمّمػ ـمـ ُيَقرِّ

 ًمف ويٌ٘مك وٟمّمػ، ـمٜم٤ًم اجلٛمٕمٞم٦م ومًٞمٕمٓمك ـمـ اصمٜملم يٜمت٩م ومدان ومٞمف ًمق ومٛمٛمٙمـ ىمٚمٞمؾ،

 ضمٜمٞمف ُمئتل شُمْٕمٓمك اجلٛمٕمٞم٦م ٕن اًمزيم٤مة خيرج يمٞمػ وأوٓده، هق ُمٜمف ي٠ميمؾ ـمـ ٟمّمػ

 اًمٓمـ؟ قمغم -ُمثالً –
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 طمٙمقُمٞم٦م؟ هذه اجلٛمٕمٞم٦م هؾ ٟمٗمٝمؿ، أن ٟمريد رء يمؾ ىمٌؾ: اًمِمٞمخ

 أنف ًمدرضم٦م ؾمجٜمقه، وإٓ اًمتقريد هذا قمٚمٞمف شمٗمرض وهك. طمٙمقُمٞم٦م ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 اًمًقداء اًمًقق ُمـ إرز يِمؽمى أن ومٞمْمٓمر زرقم٤ًم، ُيـْخرج ٓ ىمد اًمٗمدان أطمٞم٤مٟم٤مً 

ده اعمٌٚمغ، سمْمٕمػ ًٟم٤م، ومٞمٙمقن اعمٌٚمغ، سمٜمّمػ ًمٚمجٛمٕمٞم٦م وُيَقرِّ  يٕمٞمش ذًمؽ سمٕمد صمؿ ظمنا

 هؾ سمت٠مظمذه، اجلٛمٕمٞم٦م اًمتل اًمزيم٤مة قمـ ي٠ًمخقن ومٝمؿ ذًمؽ، سمٕمد يمٞمٗمٞم٦م سم٠مي وأوٓده هق

 ي٘مٌْمقن ًمٙمـ اجلٛمٕمٞم٦م، أظمذشمف ُم٤م سمٕمد أرز ٓ ٕنف ٟم٠مظمذه، اًمذي اح٤مل قمـ ٟمخرج

 قمـ اًمزيم٤مة خيرضمقن ومٝمؾ إرز، اجلٛمٕمٞم٦م يٕمٓمقن ومٝم١مٓء إرز، هذا ُم٘م٤مسمؾ أُمقال

 زيم٤مة؟ قمٜمف خيرضمقن هؾ ًمٚمٛمٕم٤مش، اًم٤ٌمىمل ـمـ واًمٜمّمػ أظمذوه٤م، اًمتل اًمٜم٘مدي٦م اًم٘مٞمٛم٦م

 شمثٛمره ُم٤م أن: اًمنمقمل احلٙمؿ أن خيٗم٤مك ٓ :-تعاػ اهلل رمحف- إفباين افشقخ

 ٟمّمػ أو اًمٕمنم إُم٤م ومُٞمْخِرج أوؾمؼ، َخ٦ًم اًمٜمّم٤مب سمٚمغ وم٢مذا جُيَْٛمع، احل٥م ُمـ إرض

 .اًمزرع هذا ُمـ احل٤مصؾ جمٛمقع ُمـ اًمٕمنم

 أثٛمرت ومالن أرض أن ُمثالً  -ٟمٗم٤مً آ– ضسم٧م يمم ومروٜم٤م ًمق: ٟم٠ًمل ٟمحـ وم٤مٔن 

 ُم٤م طمتك اجلٛمٕمٞم٦م أن ٟم٘مقل وُم٤م - ًمٚمدوًم٦م ُيَ٘مّدم أن جمٌقر أنف ُمٜمؽ ومٝمٛمٜم٤م ويمم ـَمٜملّم،

 ل - ُمٜمؽ ومٝمٛم٧م  - إرض أن ومٚمق وٟمّمػ، ـمٜم٤ًم ًمٚمدوًم٦م ي٘مدم أن  - إُمر يٚمتٌس

م أن ىمٚم٧م، يمم جمٌقر ومٝمق واطمدا، ـمٜم٤م إٓ شمثٛمر  قملم هق وهذا وٟمّمػ، ـمٜم٤ًم ُيَ٘مدِّ

 واىمع؟ هذا. اًمٔمٚمؿ

 .واىمع هذا ٟمٕمؿ، :اًم٤ًمئؾ

 أروف أثٛمرت اًمذي: ٟم٘مقل طمٞمٜمئذٍ . أيمؼم اهلل :-تعاػ اهلل رمحف- إفباين افشقخ

 . اًم٘مٞمٛم٦م سمٜمّمػ وٟمّمػ ـمـ ُمٜمف اًمدوًم٦م وؾمت٠مظمذ ـمٜملم،

 ـمـ ًمف سم٘مك أنف شمٕمٜمل اًم٘مٞمٛم٦م ٟمّمػ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم -أقمٚمؿ واهلل- أراه اًمذي

 وشمريمقا  صح؟ اًم٘مٞمٛم٦م أقمٓمقه ٕنف ورسمع ـمٜم٤ًم قمٜمده أب٘مقا  يم٠مهنؿ هؿ يٕمٜمل صح؟ ورسمع

٠ًٌّم قمٜمده  . ورسمع ـمـ اعمجٛمقع؟ هق ُم٤م ـمـ، ٟمّمػ طَم

 .ورسمع اًمٓمـ هذا قمـ خيرج ُمٙمٚمػ هق: وم٢مًذا
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 أرزا؟ ـمـ اًمٜمّمػ قمـ وخيرج ٟم٘مداً  اًم٘مٞمٛم٦م قمـ خيرج أن ٓ، :اًم٤ًمئؾ 

 ٟمٕمؿ: -شمٕم٤ممم اهلل رمحف- إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ

 يف) مرصف يف تدخؾ افعؾؿ فطؾبة اإلشلمقة افؽتب رشاء هؾ

 يدخؾ فؾػؼراء أبار حػر وهؾ افزـاة، مصارف مـ( اهلل شبقؾ

 ذفؽ؟ يف

ء ذم اًمزيم٤مة أُمقال إٟمٗم٤مق جيقز هؾ: مداخؾة  اًمٕمٚمؿ ًمٓمٚم٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمت٥م ذا

 اًمٗم٘مراء؟

ّٚمؿ أن ومٞمٝم٤م ُيِْمؽَمط اًمزيم٤مة ٕن رأجل: ذم جيقز ٓ: اًمِمٞمخ ًَ  أن أُم٤م ًمٚمٗم٘مػم، سمٞمد يداً  شُم

 هذه يم٤مٟم٧م وًمق طمتك ًمٚمٗم٘مراء احل٤مضم٤مت سمٕمض -اًمزيم٤مة أُمقال- إُمقال هبذه يِمؽمى

 .جيقز ٓ ومٝمذا اًمٕمٚمؿ، يمت٥م ُمـ احل٤مضم٤مت

ٚمَّؿ أن يٜمٌٖمل  ًَ  ذم شمٜمٗمؼ أن ذم وُيٜمَّْمحقن اًمٕمٚمؿ، ـمالب ُمـ ًمٚمٗم٘مراء إُمقال هذه شُم

ء ؾمٌٞمؾ ء اًمتقيمٞمؾ ُمٜمٝمؿ يٓمٚم٥م أو اًمٙمت٥م، ذا ؾ وم٢من اًمٙمت٥م، هذه سمنما  يم٤من وإٓ ومٌٝم٤م، ُويمِّ

 اًمذي هذا اًمِمخّمٞم٦م، ُمّمٚمحتف طمدود ذم ومٞمف ويتٍمف اح٤مل هذا يتٜم٤مول أن إطمؼ هق

 .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اًمقاردة اًمٜمّمقص ُمـ يًتٗم٤مد اًمذي وهذا ٟمٕمت٘مده،

  ؾَمٌِٞمؾِ  َوذِم ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم ذم يدظمؾ اًمٍمف هذا
ِ
 هذا يم٤من ًمق [21:اًمتقسم٦م] ﴾اّللَّ

 هذا يٗمن أن اًم٤ٌمًمغ اخلٓم٠م ُمـ وًمٙمـ أي٦م، ُمـ اجلٛمٚم٦م هذه أو اًمٚمٗمٔم٦م هذه ُمـ ُمراداً  اًمٕمٛمقم

  ؾَمٌِٞمؾِ  َوذِم ﴿ اًم٘مرآين اًمٜمص
ِ
 :اصمٜملم ًمًٌٌلم إؿمٛمؾ إقمؿ سم٤معمٕمٜمك [21:اًمتقسم٦م] ﴾ اّللَّ

 إِٟمََّم ﴿: أي٦م اسمتداء ذم اعمذيمقرة احلٍم ٕداة: أوًٓ  شمٕمٓمٞمؾ هذا أن: إول

َدىَم٤مُت    اًمّمَّ
ِ
ء دًا، اًمٕمٛمقم هذه يم٤من ًمق صمؿ[ 21:اًمتقسم٦م] ﴾ًمِْٚمُٗمَ٘مَرا  ًمٚمتٗمّمٞمؾ شمٕمٓمٞمؾ ومٝمق ُُمرا

 أن يٛمٙمـ يم٤من ومٞمٝم٤م، اعمذيمقر اًمتٗمّمٞمؾ هذا ُمـ ًمٚمحٙمٛم٦م وإو٤مقم٦م أي٦م، ذم اعمذيمقر

َدىَم٤مُت  إِٟمََّم ﴿: ي٘مقل وهق أُم٤م إُمر، واٟمتٝمك اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اًمّمدىم٤مت إٟمم: ي٘م٤مل  اًمّمَّ

 
ِ
ء ٤ميملِمِ  ًمِْٚمُٗمَ٘مَرا ًَ  شاهلل ؾمٌٞمؾ» ذم وُمٜمٝم٤م اًمثمٟمٞم٦م، إصٜم٤مف سم٘مٞم٦م ويٕمد[ 21:اًمتقسم٦م] ﴾َواعْمَ
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 احلٍم سم٠مداة اًمزيم٤مة وطمٍم ضمٝم٦م، ُمـ اًمثمٟمٞم٦م إصٜم٤مف مجٚم٦م ذم اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ومحنم

  ؾَمٌِٞمؾِ  َوذِم ﴿: ُمٕمٜمك يٙمقن أن يٛمٙمـ ٓ اًمثمٟمٞم٦م، إصٜم٤مف هذه ذم إٟمم
ِ
 [21:اًمتقسم٦م] ﴾اّللَّ

 اًمٞمقم اإلؾمالُمٞملم اًمدقم٤مة سمٕمض إًمٞمف يذه٥م اًمذي اًمِم٤مُمؾ اًمٕم٤مم اعمٕمٜمك هذا هق

 .اًمزيم٤مة سم٠مُمقال آٟمتٗم٤مع دائرة ًمتقؾمٞمع

 :اصمٜملم أُمريـ اًمتقؾمٞمع هذا أؾم٤ٌمب ُمـ سم٠من ضم٤مزُم٤مً  أقمت٘مد وأن٤م

 .ضمٝم٦م ُمـ اًمًٚمػ وسمتٗمًػم اًمًٚمػ، سمٕمٚمؿ آقمتزاز قمدم هق: إول إُمر

وا ح٤م اعمًٚمٛملم أهمٜمٞم٤مء أن: أظمر وإُمر  ُمـ أظمرى سمقاضم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مم قمـ ىَمٍمَّ

ّدوا أن أرادوا اًمت٘مّمػم، ذاك ىَمٍّموا ح٤م اًمزيم٤مة، قمـ قمالوة دم٥م، اًمتل اًمّمدىم٤مت ًُ  َي

 أوؾمع إمم اًمزيم٤مة، ُمّم٤مرف اؾمتٕممل دائرة وشمقؾمٞمع اًم٘مرآين، اًمٜمص سمت٠مويؾ اًمثٖمرة هذه

رين ُمزدوج ظمٓم٠م احل٘مٞم٘مٞم٦م ذم وهذا ممٙمـ، ُمدى  : ٠مثقراح اعمٕمروف سم٤مًم٘مقل ُيَذيمِّ

 اإلسمؾ شمقرد ؾمٕمد ي٤م هٙمذا ُم٤م   ُمِمتٛمؾ وؾمٕمد ؾمٕمد أورده٤م

 اًمٜمّمقص سمتحقير اإلؾمالُمل اًمٕم٤مل ومٞمٝم٤م ي٘مع اًمتل إظمٓم٤مء ُمٕم٤مجل٦م يٙمقن ُم٤م

 ؾمٌٞمؾ ذم ىمٌؾ، ُمـ اعمًٚمٛمقن يٕمرومٝم٤م يٙمـ ل ُمٕم٤من إمم حتريٗمٝم٤م: ٟم٘مؾ ل إن وشم٠مويٚمٝم٤م،

 أيب ُمٕم٤مجل٦م مت٤مُم٤مً  شمِمٌف اعمٕم٤مجل٤مت هذه ٕن اًمٞمقم: شم٘مع اًمتل إظمٓم٤مء سمٕمض ُمٕم٤مجل٦م

 : ي٘مقل يم٤من اًمذي ٟمقاس

 .اًمداء هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين

 .أظمرى سمٓمري٘م٦م اًم١ًمال ووٕمٜم٤م ًمق! ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

 .شمٗمْمؾ: اًمِمٞمخ

 ـمٚم٦ٌم شمرقمك يمذا أو إؾمالُمٞم٦م مجٕمٞم٦م.. ُم١مؾم٦ًم إمم ُم٤مًمف زيم٤مة دومع رضمؾ: ُمداظمٚم٦م

 ..شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ذم شمرقم٤مهؿ وم٘مراء

 ...راوح ُمٙم٤مٟمؽ: ًمؽ ؾم٠مىمقل أن٤م: اًمِمٞمخ

 ؟..اًمزيم٤مة شم٠مظمذ أن جيقز ومٝمؾ ٟمٕمؿ،: ُمداظمٚم٦م
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 قمٜمدُم٤م ؾمقري٤م ذم قمًٙمري ٟمٔم٤مم هذا راوح، ُمٙم٤مٟمؽ: اًمًقري اًمتٕمٌػم: اًمِمٞمخ

 [يٙمقن] يريد جيٛمده أن يريد ٓ ًمٙمـ اعمٌم، قمـ يقىمٗمف أن اًمْم٤مسمط ويريد ُم٤مر يٙمقن

 ..يت٘مدم ٓ راوح، ُمٙم٤مٟمؽ: ًمف ي٘مقل شم٘مدم، سمدون ًمٙمـ طمريم٦م ومٞمف

 اسمـ ًمٚمِمٞمخ اًم١ًمال هذا طم٘مٞم٘م٦م يم٠من أظمرى، صقرة هٜم٤م ووٕمٜم٤م! ـمٞم٥م: ُمداظمٚم٦م

 هق اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اًمداقمل سم٠من وم٠مضم٤مب إواظمر، اًمٕمنم ذم اعمٙمل احلرم ذم قمثٞمٛملم

ف  جيقز، أنف ومٜمرى اًمداقمٞم٦م هلذا ؾمالح اًمٙمت٥م أن وسمم اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم سمٜمد ُمـ قمٚمٞمف ُيٍْمَ

 .اًم٘مقل هذا قمغم ٟمخرج ومٙمٞمػ..يٕمٜمل ىم٤مل يمم أو

 ؾَمٌِٞمؾِ  َوذِم ﴿ واًمٌٞم٤من، اًمتقوٞمح ُمـ رء إمم حيت٤مج أن ًمٙمـ ؾمٌؼ، ردي: اًمِمٞمخ

 
ِ
  ؾَمٌِٞمؾِ  َوذِم ﴿: اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم [21:اًمتقسم٦م] ﴾ اّللَّ

ِ
 اهلل؟ ؾمٌٞمؾ هق ُم٤م [21:اًمتقسم٦م] ﴾ اّللَّ

 .اجلٝم٤مد: اعمٕمٜمك: ُمداظمٚم٦م

 وهق اًمٕمٚمؿ ًمٓم٤مًم٥م اح٤مل إقمٓم٤مء: اًم١ًمال ذاك يكم ؾم١مال وم٤مًمزم، قمروم٧م: اًمِمٞمخ

 اًمٗم٘مراء؟ ُمـ هق أم اهلل، ؾمٌٞمؾ ُمـ هق وم٘مػم

 .اًمٗم٘مراء: ُمداظمٚم٦م

 ىم٤مًمف ُم٤م ًمؽ أىمقل وُم٤م ٟم٘مٚمتف، ُم٤م ضمقاز قمـ ُيـَج٤مب وضمف سم٠مي: إذاً ! ـمٞم٥م: اًمِمٞمخ

 يمم شاهلل ؾمٌٞمؾ» ُمٕمٜمك شمقؾمٞمع ُمـ سمف ٟم٠ميت اًمتجقيز، هبذا ي٠ميت أجـ ُمـ قمثٞمٛملم، اسمـ

 شمٓمّقر: ىمٚم٧م يمم شمٗمّمٞماًل، قمٜمف اجلقاب ؾمٌؼ إول اًم١ًمال: أىمقل ًمذًمؽ آٟمٗم٤ًم، ذطمٜم٤م

 ٓ اجلقاب يمذًمؽ صم٤مًمث٦م سمّمقرة اًم١ًمال شمٓمقر راوح، ُمٙم٤مٟمؽ: اجلقاب ومٙم٤من اًم١ًمال

 .رواح ُمٙم٤مٟمؽ: يزال

 ؾمٌٞمؾ ذم ًمٚمح٩م ًمٚمٗم٘مػم اح٤مل إقمٓم٤مء هق اهلل ؾمٌٞمؾ ُمٕمٜمك دائرة شمقؾمٞمع ذم ىمٞمؾ ُم٤م أيمثر

 وأن٤م طمدي٨م قمٜمدي ٕن ذًمؽ: أرى وأن٤م اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم ومٝمق اهلل سمٞم٧م إمم احل٩م اهلل،

 ..ًمٚمحدي٨م وداقمل ًمٚمحدي٨م وُمتحٛمس طمديثل

 احلدي٨م؟ ٟمص: ُمداظمٚم٦م

 اًمرؾمقل ُمع طم٩م ح٤م ُمٕم٘مؾ أم وزوضمف ُمٕم٘مؾ أيب ىمّم٦م: احلدي٨م ٟمص: اًمِمٞمخ



 469 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة

! اهلل رؾمقل ي٤م»: ىم٤مل ط اًمرؾمقل إمم ؿم٤ميمٞم٦م ُمٕم٘مؾ أم زوضمتف ضم٤مءت اًمًالم قمٚمٞمف

 وم٘م٤مل إًمٞمف اًمرؾمقل وم٠مرؾمؾ ٠مبك،وم ُمٕمف ًمف ٟم٤موح قمغم حيججٜمل أن: ُمٕم٘مؾ ٕيب ىمٚم٧م

 ي٤م: ىم٤مل» :- أن ٟمًٞمتف أن٤م اؾمؿ ًمف - ًمف ٟم٤موح قمغم حيججٝم٤م ل ح٤مذا ي٠ًمخف: يٕمٜمل :شًمف

 ًمٞمس شاهلل ؾمٌٞمؾ ذم ضمٕمٚمتف» قمريب يمؾ يٗمٝمؿ «اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ضمٕمٚمتف إين! اهلل رؾمقل

 أُم٤م»: اًمِم٤مهد وهٜم٤م اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اجلٝم٤مد،: يٕمٜمل اخل٤مص اعمٕمٜمك إٟمم اًمٕم٤مم، اعمٕمٜمك

 إظمراج جيقز أنف أمحد اإلُم٤مم أظمذ هٜم٤م ُمـ شاهلل ؾمٌٞمؾ ذم ًمٙم٤من قمٚمٞمف أطمجج٧م ًمق إٟمؽ

 اًمتل اًمتقؾمٕم٦م أُم٤م احلدي٨م، سمٜمص شمقؾمٕم٦م هذا اهلل، سمٞم٧م إمم اإلطمج٤مج ؾمٌٞمؾ ذم اًمزيم٤مة

 :اًمقضمٝمتلم ُمـ اًم٘مرآن ًمٚمٜمص شمٕمٓمٞمؾ -ؿمؽ سمال- ومٝمل اًمٞمقم اعمٕم٤مسون إًمٞمٝم٤م يذه٥م

 شمٕمٓمٞمؾ اًمٕم٤مم سم٤معمٕمٜمك شاهلل ؾمٌٞمؾ ذم» أنف وضمٝم٦م وُمـ شإٟمم» احلٍم أداة وضمٝم٦م ُمـ

 ذم يم٤من إذا اًمتٗمّمٞمؾ ُمٕمٜمك ُم٤م.. قمٚمٞمٝم٤م واًمٕم٤مُمٚملم واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء: اًمتٗمّمٞمؾ هلذا

 .اًمٕم٤مم سمٛمٕمٜم٤مه اهلل ؾمٌٞمؾ

 هذه أرى ُم٤م ًمذًمؽ اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ عمٜمٝم٩م اًمتٗمًػم هذا خم٤مًمٗم٦م قمـ دقمؽ

 .اًمتقؾمٕم٤مت

 ُمٜمٓمٚم٘م٦م اح٤مل، هبذا شمتٍمف أهن٤م ٟمٕمرف جلٛمٕمٞم٦م اًمزيم٤مة إقمٓم٤مء جيقز ٓ: وسم٤مًمت٤مزم 

 .اًمٕم٤مم سم٤معمٕمٜمك اهلل ؾمٌٞمؾ ذم شمٗمًػم ُمـ

 سمئراً  سمف أطمٗمر أن أريد اًمزيم٤مة ُمـ ُم٤مل قمٜمدي: ي٘مقل وي٠متٞمٜم٤م رضمؾ ي٠ميت ىمد :مداخؾة

ء  ٓ؟ أو ذًمؽ جيقز هؾ: ومٞم٠ًمخٜم٤م أومري٘مٞم٤م ذم ًمٚمٗم٘مرا

 أُم٤م سمئراً، ًمؽ ٟمحٗمر قمٜمدك، اًمتل اًمزيم٤مة همػم أُمقال ُمـ ه٤مت: ًمف أىمقل: اًمِمٞمخ

 ؾمٞمد ي٤م يٜمٌٖمل: يٕمٜمل ًمٚمٗم٘مراء، ُٟمَٛمٚمِّٙمٝم٤م ٟمحـ ُويمٚمٜم٤م أو ًمٚمٗم٘مراء، ومٛمٚمٙمٝم٤م اًمزيم٤مة هذه

 .اًمزيم٤مة هل هذه اًمتٛمٚمٞمؽ ُمٕمٜمك شمالطمظ أن ـم٤مرق

 ( 11 :54: 19/   371/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11 :45: 61/   371/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11 :47: 37/   371/  واًمٜمقر اهلدى) 



 411 ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 افدظاة إلظاكة افزـاة أمقال رصف حؽؿ

 ذم ًمٚمٕمٛمؾ شمٗمريٖمٝمؿ أي اهلل، إمم ًمٚمدقم٤مة اًمزيم٤مة أُمقال سف جيقز هؾ :ادؾؼل

 وم٘مراء؟ شمٕمٚمٛمقن يمم اإلؾمالُمل اًمٕم٤مل ذم وطم٤مهلؿ واًمتٕمٚمٞمؿ، اًمدقمقة؟

 .وم٘مراء طم٤مهلؿ أن اًم١ًمال سمداي٦م ذم ضم٤مء ُم٤م وهق دىمٞم٘م٤ًم، اًم١ًمال يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 هؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم، يٙمقن أن اًم١ًمال طمؼ ويم٤من يمٚمف، اًمتٗمّمٞمؾ هذا عمثؾ داقمل ذم ُم٤م: إذاً  

 أهمٜمٞم٤مء؟ يم٤مٟمقا  وًمق طمتك ًمٚمدقم٤مة، اًمزيم٤مة أُمقال سف جيقز

 ؾم٤ٌٌمً  يمقٟمف قمغم ُم٘مٓمقع أطمدمه٤م ؾم٤ٌٌمن: ومٞمف شَمَقوّمر ىمد ومٝمٜم٤م وم٘مراء يم٤مٟمقا  ًمق أُم٤م 

 اهلل، إمم ًمٚمدقمقة شمٗمريٖمف اًمث٤مين واًم٥ًٌم اًمٗم٘مر، وهق أٓ اًمزيم٤مة إقمٓم٤مء جلقاز ذقمٞم٤ًم،

 سف يم٤من اًم١ًمال أن دام ُم٤م وًمذًمؽ أن٤م، اقمت٘م٤مدي ذم ذقمٞم٤مً  ؾم٤ٌٌمً  ًمٞمس اًم٥ًٌم هذا

 .ومٞمف إؿمٙم٤مل ٓ أُمر ومٝمذا اًمٗم٘مراء، ًمٚمدقم٤مة اًمزيم٤مة

ـ ل اًم٤ًمئؾ أن أفمـ ًمٙمٜمل  ًِ  إمم إُمقال سف: يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ اًم١ًمال، ُيـْح

 .أهمٜمٞم٤مء يم٤مٟمقا  أو وم٘مراء يم٤مٟمقا  ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًمدقم٤مة

: اًمزيم٤مة ُمّم٤مرف آي٦م ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف شمٗمًػم قمغم يتٗمرع اجلقاب هذا: طمٞمٜمذاك واجلقاب 

  ؾَمٌِٞمؾِ  َوذِم ﴿
ِ
َدىَم٤مُت  إِٟمََّم ﴿: أي٦م ،[21:اًمتقسم٦م] ﴾اّللَّ   اًمّمَّ

ِ
٤ميملِمِ  ًمِٚمُْٗمَ٘مَراء ًَ  وذم ،[21:اًمتقسم٦م] ﴾َواعْمَ

  ؾَمٌِٞمؾِ  َوذِم ﴿: آظمره٤م
ِ
 ىمقٓن ظم٤مص٦م أي٦م هذه ذم شاهلل ؾمٌٞمؾ» شمٗمًػم وذم ،[21:اًمتقسم٦م] ﴾ اّللَّ

 اإلطمج٤مج وهق آظمر ىمقل وهٜم٤مك اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم اعمج٤مهدون أهنؿ: إؿمٝمر اًم٘مقل: ًمٚمٕمٚممء

 ؾمٌٞمؾ ذم ذًمؽ ًمٙم٤من أطمججتٝم٤م أنؽ ًمق»: حلدي٨م اهلل: ؾمٌٞمؾ ذم اإلطمج٤مج اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم

 .أمحد اإلُم٤مم ُمذه٥م وهذا ،«اهلل

ٌُؾ يمؾ يِمٛمؾ أنف سمحٞم٨م اهلل، ؾمٌٞمؾ وذم: ُمٕمٜمك شمقؾمٞمع أُم٤م   ضم٤مء ُم٤م ُمٜمٝم٤م اخلػم: ؾُم

 اعمًتِمٗمٞم٤مت، اعم٤ًمضمد، ء سمٜم٤م ُمٜمٝم٤م اهلل، إمم ًمٚمدقمقة اًمدقم٤مة شمٗمريغ :اًم١ًمال ذم

 .آظمر إمم... اعمدارس

 اهلل، ؾمٌٞمؾ ُمٕمٜمك شمٕمٛمٞمؿ ُمـ يؽمىمع إٟمم اعمقاوع: هذه إمم اًمزيم٤مة سف ومتجقيز 



 413 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة

 يٜم٤مذم صمؿ أوًٓ، اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ يٕمرومف ٓ حمدث شمٗمًػم اًمتٗمًػم وهذا اخلػم، ؾمٌؾ أي

 .ومٞمٝم٤م اعمذيمقرة اًمثمٟمٞم٦م إنقاع ذم ًمٚمزيم٤مة اعمّم٤مرف طمٍمت اًمتل أي٦م سيح

 يم٤من إذا أُم٤م ومٞمف، إؿمٙم٤مل ومال اًمٗم٘مراء سم٤مًمدقم٤مة ظم٤مص اًم١ًمال يم٤من وم٢من: ًمذًمؽ 

 .ذًمؽ ٟمرى ٓ ومٜمحـ إهمٜمٞم٤مء، طمتك يٕمؿ اًم١ًمال

 قمٜمدهؿ يٙمقن أن اخلػمي٦م، اجلٛمٕمٞم٤مت قمغم اًم٘م٤مئٛملم ٟمٜمّمح ٟمحـ: وهلذا 

 هل اًمتل اًمٕم٤مُم٦م ًمّمدىم٤مت وصٜمدوق اعمٗمروو٦م، ًمٚمزيم٤مة صٜمدوق صٜمدوىم٤من،

 ذم واجلٝم٤مد واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء ذم إول صٜمدوىمٝم٤م وم٤مًمزيم٤مة واخلػمات، ًمٚمٛمؼمات

 .سم٤مٔي٦م حمّمقر هق مم٤م ذًمؽ وٟمحق اهلل، ؾمٌٞمؾ

 يٗمرهمقن اًمذيـ قمغم ُيٜمَْٗمؼ وُمٜمف ضمدًا، واؾمع اهلل ومًٌٞمؾ أظمر اًمّمٜمدوق أُم٤م 

 .قمٜمدي ُم٤م هذا اهلل، إمم ًمٚمدقمقة

 .ؿمٞمخٜم٤م ظمػًما  اهلل ضمزاك :اعمٚم٘مل

 .وإي٤مك: اًمِمٞمخ

 وضمٝمقه٤م إؾمئٚم٦م، هذه ؿمٞمخٜم٤م، اإلُم٤مرات ذم اًمؼم دار مجٕمٞم٦م ُمـ هذه ـمٌٕم٤ًم، :اعمٚم٘مل

 .اًمٔم٤مهر إص٤مًم٦م ذم وإضمقسم٦م إؾمئٚم٦م هذه ووع يريد ًمٜم٤م، ٟم٘مٚمقا  يٕمٜمل وهق إًمٞمٙمؿ،

 ه٤مه: اًمِمٞمخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اخلػم جيزيؽ اهلل ٟمٕمؿ، أي :اعمٚم٘مل

 .وإي٤مك : اًمِمٞمخ

 ( 11 :43 :14/ 745/واًمٜمقر اهلدى)

  افزـاة مصارف مـ افعؾامء هؾ

 ي٘مقُمقن اًمذيـ اًمٕمٚممء ذم اًمٍمف: اهلل ؾمٌٞمؾ مجٚم٦م وُمـ [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل] 

 .وم٘مراء أو أهمٜمٞم٤مء يم٤مٟمقا  ؾمقاء ٟمّمٞم٤ٌم، اهلل ُم٤مل ذم هلؿ وم٢من اًمديٜمٞم٦م: اعمًٚمٛملم سمٛمّم٤مًمح



 416 ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 واعمراد...آضمتٝم٤مد حمض إٓ - أرى ومٞمم - ذًمؽ قمغم دًمٞمؾ ٓ [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 .أقمٚمؿ واهلل اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد ظمّمقص

 (533/ 1) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 افعائؾة رب وفؽـ فعائؾة يعطقفا أن يريد مال زـاة ظـده رجؾ

 ؾفؾ هذا، مثؾ يشء أو دخان رشاء يف ادال هذا يستخدم ؿد

 ظقضاً  افعائؾة هلذه أصقاء يشسي أن افزـاة فصاحب جيقز

 ادال؟ ظـ

 ىمد اًمٕم٤مئٚم٦م رب وًمٙمـ ًمٕم٤مئٚم٦م يٕمٓمٞمٝم٤م أن يريد ُم٤مل زيم٤مة قمٜمده رضمؾ :مداخؾة

ء ذم اح٤مل هذا يًتخدم  أن اًمزيم٤مة ًمّم٤مطم٥م جيقز ومٝمؾ هذا، ُمثؾ رء أو دظم٤من ذا

 اح٤مل؟ قمـ قمقو٤مً  اًمٕم٤مئٚم٦م هلذه أؿمٞم٤مء يِمؽمي

 .جيقز ٓ ٓ،: اًمِمٞمخ

 ... أنف ؾمٞمٕمرف يم٤من وًمق: ُمداظمٚم٦م

ٚمِّؿ جيقز، ٓ ذيمره٤م، ُم٣م شًمق» هذه ومٝمٛم٧م أن٤م: اًمِمٞمخ ًَ  يًٚمؿ ًمٚمزوضم٦م، اح٤مل ُي

 اًمتٍمف ومٞمف يتٍمف وأن ٕبٞمف، يًٚمٛمف ٓ سم٠من ويقصٞمف اًمٕم٤مىمؾ، ًمٚمقًمد اح٤مل

 .ومٞمجقز هٙمذا، إذا اعمنموع،

 ( 11 :58 :69/ 654/واًمٜمقر اهلدى)

 ؾؼراً  ـان إذا فقافده افزـاة افقفد إظطاء حؽؿ

 جيقز وهؾ وم٘مػماً، اًمقاًمد يم٤من إذا اًمقًمد ُمـ ًمٚمقاًمد اًمزيم٤مة إظمراج جيقز هؾ :مداخؾة

 ذًمؽ؟ ُمـ يٛمٜمع شٕبٞمؽ وُم٤مًمؽ أن٧م»: ط اًمرؾمقل طمدي٨م وهؾ اًمقاًمد؟ إمم اًمقًمد ُمـ

 .سمج٤موسمؽ: اًمِمٞمخ



 411 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة

 .ؿمٞمخل ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

ًمد ُمـ يمؾ يم٤من إذا: اًمِمٞمخ  قمغم سمٞمٜمٗمؼ أطمد وٓ ًمقطمدهؿ، قم٤ميِملم واًمقًمد اًمقا

 اًمزيم٤مة، خيرج أن وأراد ُم٤مل، ٕطمدمه٤م قمرض صمؿ ُمٜمٝمم، ًمٙمؾ اعمقرد ذم ًم٘مّمقر اًمث٤مين،

 .ًمٚمٗمرع ُيْٕمٓمِل أن وًمألصؾ ًمألصؾ، يٕمٓمل أن ًمٚمٗمرع سمٞمجقز احل٤مًم٦م هذه ذم

ًمد صقرة شمّمقرت أن٤م اًمّمقرة، همػم شمّمقرٟم٤م إذا رء، يرد هٜم٤م ًمٙمـ   واًمقًمد اًمقا

 .واًمٖمٜمك اًمثراء ٕطمدمه٤م قمرض صمؿ وم٘مراء،

 يٜمٗمؼ أنف قمٚمٞمف واضم٥م اًمٖمٜمل ومٌٞمٙمقن وم٘مػماً، وأظمر همٜمٞم٤ًم، أطَمُدمُه٤م يم٤من إذا أُم٤م 

 سمٞمجتٛمٕمقا، ُم٤م وٟمٗم٘م٦م زيم٤مة ٕنف اًمزيم٤مة، ُيْٕمٓمِٞمف أن ًمف جيقز ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم اًمٗم٘مػم، قمغم

 .قمكمّ  ومٝمٛم٧م ٟمٗم٘م٦م، يٕمٓمٞمف زيم٤مة، يٕمٓمٞمف ُم٤م ومٌدل

 .أؾمت٤مذي ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 (  11 :45: 49/ 316/  واًمٜمقر اهلدى) 

 رؤشاء وهؾ افزـاة، مصارف يف ظؾقفا بافعامؾغ ادؼصقد مـ

 ذفؽ؟ يف يدخؾقن ومقطػقفا اخلرية اجلؿعقات

 [21:اًمتقسم٦م] ﴾قَمَٚمٞمَْٝم٤م َواًْمَٕم٤مُِمٚملِمَ ﴿: أي٦م ذم اعمذيمقرة اًمزيم٤مة ُمّم٤مرف ذم :مداخؾة

 يث٧ٌم وُم٤م اًم٘مٞمٛم٦م، حتديد ذم وسمخ٤مص٦م إج٤مم، هذه ذم اعمٍمف هذا ووع هق ومم

 ذًمؽ؟

 ُم٤مذا؟ ىمٞمٛم٦م: يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 اًمزيم٤مة ذم اعمٍمف هذا ي٠مظمذون اًمذيـ أو اًمزيم٤مة، ي٠مظمذون اًمذيـ يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمٝم٤م؟ اًمٕم٤مُمٚمقن

 اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدول -أىمقل ُم٤مذا أدري ُم٤م- سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم١ًمال هذا: ٟم٘مقل: أوًٓ : اًمِمٞمخ

ٌِّؼ ٓ اًمدول هذه ٕن وارد: همػم سمُِجٚمِّٝم٤م إىمؾ قمغم أو يمٚمٝم٤م،  اًمزيم٤مة ٟمٔم٤مم شُمَٓم



 415 ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .اًمًٜم٦م وذم اًمٙمت٤مب ذم اعمٜمّمقص

ٌِّؼ دوًم٦م وضمدت إن: صم٤مٟمٞم٤مً   اًمزيم٤مة قمغم اًمٕم٤مُمٚمقن ه١مٓء ومحٞمٜمئذ اًمزيم٤مة، ٟمٔم٤مم شُمَٓم

 ذم خمتٚمٗم٦م اًمدوًم٦م ذم ختّمّم٤مت وفم٤مئػ هٜم٤مك أنف يمم ًمٙمـ اًمدوًم٦م، ذم ُمقفمٗمقن هؿ

 زيم٤مة أُمقال ذم خمتّمقن ُمقفمٗمقن هٜم٤مك: أجْم٤مً  آظمره، إمم يمذا ذم اًمّمٜم٤مقم٦م ذم اًمزراقم٦م

ٌَك اًمتل اًمدوًم٦م  .اًمًٜم٦م ذم اعمٕمرووم٦م اعمنموقم٦م سم٤مًمٓمرق دُم

 حمدودة رواشم٥م شمقفمػ اًمتل ومٝمل اًمزيم٤مة، ٟمٔم٤مم شمٓمٌؼ ُمًٚمٛم٦م دوًم٦م هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا

 ًمٚمٛمقفمٗملم سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٕمٞمٜم٦م رواشم٥م شمرشم٥م اًمتل هل يمذًمؽ ُمقفمٗمٞمٝم٤م، ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٤مُمٚمقن وهؿ سم٤مًمزيم٤مة، اعمختّملم

 اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً  أن يٌٚمٖمٜمل اًمقاىمع، ذم رء إمم أرُمل اًمٙمالم هذا أىمقل طمٞمٜمم وأن٤م

ٕمقن أنٗمًٝمؿ، يقفمٗمقن  صمؿ اًمٗم٘مراء، قمغم يٍمومقا  ًمٙمل إهمٜمٞم٤مء: ُمـ اًمزيمقات أُمقال ُيـَجٛمِّ

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٤مُمٚملم ُمـ أنف سمحٙمؿ إُمقال، ٟمٗمس ُمـ راشم٤ٌمً  هلؿ وجيٕمٚمقن أنٗمًٝمؿ، يقفمٗمقن

 اًمٕم٤مُمٚملم ٕن ظُمُٚم٘م٤ًم: ذيػ وهمػم ذقم٤ًم، ضم٤مئز همػم اؾمتٌدال هذا: ٟم٘مقل ومٜمحـ

 .اًمدوًم٦م وإٟمم سمٜمٗمًؽ، ٟمٗمًؽ شمقفمػ أن٧م ُمش ؾٌَ ىمِ  ُمـ اعمقفمٗمقن هؿ قمٚمٞمٝم٤م

 اًمدوًم٦م، ذم وفمٞمٗم٦مً  يٓمٚم٥م أن ًمٚمٛمًٚمؿ ُينْمع ٓ أنف ذقم٤ًم، اعمٕمٚمقم ُمـ يم٤من وإذا 

 سم٤مب ُمـ ذًمؽ يٙمقن وًمٞم٧م ُمقفمٗم٤ًم، ٟمٗمًف يٜمّم٥م أن ًمف جيقز ٓ أنف أومم سم٤مب ومٛمـ

 .ي٘مقًمقن يمم إٓ ًمٞمس هق وم٘مط واح٤مل اح٤مل، أضمؾ ُمـ وإٟمم اهلل، إمم اًمت٘مرب

 اًمقاىمع هذا إمم اًمقصقل اًمنمع، طمٙمؿ هق اًمذي اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ أن٤م وم٠مردت

 .اعم١مؾمػ

 سمٕمْمٝمؿ وإهمٜمٞم٤مء إُمقال، زيم٤مة دمٛمع اًمتل اخلػمي٦م اجلٛمٕمٞم٤مت ُمـ يمثػماً  أن 

٥م ٤م ٟمٗمًف ُيٜمَّمِّ ًً  ُمـ أومراداً  ُيَقفمِّػ هق صمؿ راشم٥م، أطمًـ ًمٜمٗمًف ويْمع ًمٚمجٛمٕمٞم٦م، رئٞم

 .رواشم٥م هلؿ ويْمع يده، حت٧م

 ُمـ سمف أقمٚمؿ اهلل صمؿ -سمف أقمٚمؿ اهلل- هذا أنف اًمداظمؾ، إمم ٟمتدظمؾ ُم٤م هٜم٤م صمؿ 

 .ؾمٌؼ ُم٤م ضمقاب هذا اًم٤ٌمـمـ، قمٜمقان اًمٔم٤مهر ًمٙمـ اًم٘مٚمقب، ذم سمم ُم٘م٤مصد

 ( 11 :39: 35/ 156/ واًمٜمقر اهلدى)



 414 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة

 هبا احلج أراد دـ افزـاة دؾع مؼوظقة

 .ومِم٤مذ هب٤م وأُم٤م ،اًمٕمٛمرة ذيمر سمدون صحٞمح. شاهلل ؾمٌٞمؾ ُمـ واًمٕمٛمرة احل٩م»: طمدي٨م»

 إقمٓم٤مؤه٤م جيقز اًمزيم٤مة أن قمغم سيح دًمٞمؾ اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ش:وم٤مئدة»

 اهلل رى ؾمٕمٞمد وأب٤م هريرة وأب٤م قمٛمر اسمـ وم٠متٞم٧م إًمٞمف ادومٕمٝم٤م: ىم٤مل ،شمرى ُم٤م قمغم ًمٚمٗم٘مػم

 .هب٤م ًمٞمح٩م ذًمؽ ُمثؾ وم٘م٤مًمقا  ،قمٜمٝمؿ

 أبك ؾمٛمٕم٧م»ش: 315 ص» شُم٤ًمئٚمف» رم اهلل قمٌد اسمٜمف وم٘م٤مل، أمحد ُمذه٥م وهق

 ؾمٌٞمؾ ُمـ احل٩م: قمٛمر اسمـ وىم٤مل ،اهلل ؾمٌٞمؾ ُمـ ٕنف احل٩م رم اًمزيم٤مة ُمـ يٕمٓمك: ي٘مقل

 .شاهلل

 أمحد اإلُم٤مم قمـ ش14/3 ق» شُم٤ًمئٚمف» رم اعمروزى إؾمح٤مق روى ويمذا

 قم٤ٌمس اسمـ قمـ ذًمؽ ُمثؾ صم٧ٌمو. احل٩م رم اًمزيم٤مة يٕمٓمك أنف راهقيف سمـ وإؾمح٤مق

 طم٤ًمن قمـ ش3785» شإُمقال»ذم قمٌٞمد وأبق ش5/53» ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ ومروى، أجْم٤م

 ُمـ اًمرضمؾ يٕمٓمك أن سم٠مؾم٤م يرى ٓ يم٤من أنف ،قم٤ٌمس اسمـ قمـ جم٤مهد قمـ إذس أبك

 .اًمرىم٦ٌم ُمٜمف يٕمتؼ وأن احل٩م رم ُم٤مًمف زيم٤مة

 .اًمٌخ٤مرى وقمٚم٘مف ،ضمٞمد وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

 صحٞمح سمًٜمد ش3972» قمٌٞمد أبق ومقصٚمف ،أمحد قمٚم٘مف اًمذى قمٛمر اسمـ أثر وأُم٤م

 أومتك أطمدا أقمٚمؿ وٓ ،هذا قمغم اًمٜم٤مس وًمٞمس»: قم٘مٌف قمٌٞمد أبق ىم٤مل وم٘مد ذًمؽ ُمعو ،قمٜمف

 .شاحل٩م إمم اًمزيم٤مة شمٍمف أن سمف

 خم٤مًمػ هلم يٕمٚمؿ وٓ ؾمٞمم ٓ ،ىمدوة ظمػم قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس إن: اًمٕمٌديـ رم: ىمٚم٧م

 .احلدي٨م ُمـ شم٘مدُمٝمم ُم٤م ُمع ،اًمّمح٤مسم٦م ُمـ

 ([829) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]



 412 ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وهؾ افزـاة؟ ؾقف ترصف افذي اهلل شبقؾ مـ احلج هؾ

 ـذفؽ؟ افدظقة ومراـز اخلرية ادستشػقات

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 ومٞمٝم٤م شمٍمف اًمتل اهلل ؾمٌٞمؾ ُمـ ًمٞمس واحل٩م»: اهلل ؾمٌٞمؾ وذم: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف 

 .شاًمزيم٤مة

 قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل وم٘مد ط اهلل رؾمقل طمدي٨م سمٜمص اهلل ؾمٌٞمؾ ُمـ هق سمغم: ىمٚم٧م

 :قمٜمف اهلل رض

ة وم٘م٤مًم٧م احل٩م اهلل رؾمقل أراد : وم٘م٤مل ط اهلل رؾمقل ُمع أطمجٜمل: ًمزوضمٝم٤م اُمرأ

 ؾمٌٞمؾ ذم طمٌٞمس ذاك: ىم٤مل ومالن مجٚمؽ قمغم أطمجٜمل: ىم٤مًم٧م قمٚمٞمف أطمجؽ ُم٤م قمٜمدي ُم٤م

 اهلل ورمح٦م اًمًالم قمٚمٞمؽ شم٘مرأ  اُمرأيت إن: وم٘م٤مل ط اهلل رؾمقل وم٠متك وضمؾ قمز اهلل

: وم٘م٤مًم٧م:... وم٘مٚم٧م ط اهلل رؾمقل ُمع أطمجٜمل: ىم٤مًم٧م ُمٕمؽ احل٩م ؾم٠مختٜمل ٕهن٤م

   ؾمٌٞمؾ ذم طمٌٞمس ذاك: وم٘مٚم٧م ومالن مجٚمؽ قمغم أطمجٜمل

 :ط وم٘م٤مل اهلل 

 .احلدي٨م شاهلل ؾمٌٞمؾ ذم يم٤من قمٚمٞمف أطمججتٝم٤م ًمق إٟمؽ أُم٤م»

 واسمـ وصححف واحل٤ميمؿ شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين طمًـ سمًٜمد داود أبق أظمرضمف

 شاًمٙمٜمك» ذم اًمدوٓيب أظمرضمف ـمٚمؼ أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف شصحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م

 أي٦م شمٗمًػم ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ. واحل٤مومظ اعمٜمذري وىمقاه صحٞمح سمًٜمد

 :إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر

 .شًمٚمحدي٨م اهلل ؾمٌٞمؾ ُمـ احل٩م وإؾمح٤مق واحلًـ أمحد اإلُم٤مم وقمٜمد»

 :شاًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات» ذم وم٘م٤مل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ اظمتٞم٤مر وهق هذا يريد

 اًمروايتلم إطمدى وهق سمف حي٩م ُم٤م أقمٓمل وم٘مػم وهق اإلؾمالم طمج٦م حي٩م ل وُمـ»

 .شأمحد قمـ



 417 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة

 أوص٧م اُمرأة قمـ ؾمئؾ أنف قمٛمر اسمـ قمـ 3972 رىمؿ شإُمقال» ذم قمٌٞمد أبق رواه وىمد

 .اهلل ؾمٌٞمؾ ذم إٟمف أُم٤م: وم٘م٤مل احل٩م؟ ذم أتجٕمؾ: ًمف وم٘مٞمؾ اهلل ؾمٌٞمؾ ذم درمه٤م سمثالصملم

 .648/  1 شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمم صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 :قم٤ٌمس اسمـ قمـ صحٞمح سمًٜمد 3924و 3785 رىمؿ قمٌٞمد أبق وروى

 شاًمرىم٦ٌم يٕمتؼ وأن احل٩م ذم ُم٤مًمف زيم٤مة ُمـ اًمرضمؾ يٕمٓمل أن سم٠مؾم٤م يرى ٓ يم٤من أنف»

 صم٘م٦م ُمٕم٤موي٦م أب٤م رواي٦م ُمـ ٕن سمٌمء ًمٞمس سمف اٟمٗمرد ُمٕم٤موي٦م أب٤م سم٠من ًمف قمٌٞمد أيب وإقمالل

 وىمد قمٜمف روايتف ُمـ وهذا شاًمت٘مري٥م» ذم يمم إقمٛمش حلدي٨م اًمٜم٤مس أطمٗمظ وهق

 واٟمٔمر سمف ُمٕم٤موي٦م أيب شمٗمرد ؿمٌٝم٦م ومزاًم٧م شاًمٗمتح» ذم يمم ؾمٚمٞممن سمـ قمٌدة قمٜمف شم٤مسمٕمف

   .177 – 172/  1 شاًمٖمٚمٞمؾ إرواء»

 ُمـ احل٩م يمقن وهق اًمٜمص سمف ضم٤مء ُم٤م اعم١مًمػ طمية يٜمٙمر أن اًمٖمرائ٥م وُمـ 

 اهلل ؾمٌٞمؾ ُمـ أن: شاعمٜم٤مر» ذم رؿمٞمد اًمًٞمد قمـ هذا سمٕمد ٟم٘مٚمف سمم يًٚمؿ هق صمؿ اهلل ؾمٌٞمؾ

 اعمدارس قمغم واًمٜمٗم٘م٦م... اإلؾمالم إمم اًمدقم٤مة وإقمداد اًمٕم٤مُم٦م اخلػمي٦م اعمًتِمٗمٞم٤مت سمٜم٤مء

 جلٛمٞمع اًمِم٤مُمؾ اًمقاؾمع اعمٕمٜمك هبذا أي٦م شمٗمًػم أن ُمع. اًمخ... وهمػمه٤م اًمنمقمٞم٦م

 صديؼ إًمٞمف ضمٜمح يم٤من وإن عم٧م ع ومٞمم اًمًٚمػ ُمـ أطمد قمـ يٜم٘مؾ ل مم٤م اخلػمي٦م إقممل

 يم٤من ح٤م زقمؿ يمم إُمر يم٤من وًمق قمٚمٞمف ُمردود ومٝمق شاًمٜمدي٦م اًمروو٦م» ذم ظم٤من طمًـ

 يٛمٙمـ وًمٙم٤من اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم اًمثمٟمٞم٦م اعمّم٤مرف ذم اًمزيم٤مة طمٍم ذم يمؼمى وم٤مئدة هٜم٤مك

 ُمـ سمذًمؽ ىم٤مئؾ وٓ وٟمحقه٤م اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ُمثؾ ظمػمي أُمر يمؾ اهلل ؾمٌٞمؾ ذم يدظمؾ أن

 :3979 وم٘مرة شإُمقال» ذم قمٌٞمد أبق ىم٤مل سمؾ اعمًٚمٛملم

 إهن٤مر واطمتٗم٤مر اعم٤ًمضمد وسمٜمٞم٤من يمٗمٜمف ذم واًمٕمٓمٞم٦م اعمٞم٧م قمـ اًمديـ ىمْم٤مء وم٠مُم٤م»

 جمٛمٕمقن اًمٕمٚممء ُمـ وهمػمهؿ اًمٕمراق وأهؾ ؾمٗمٞم٤من وم٢من اًمؼم أنقاع ُمـ ذًمؽ أؿمٌف وُم٤م

 .شاًمثمٟمٞم٦م إصٜم٤مف ُمـ ًمٞمس ٕنف اًمزيم٤مة ُمـ جيزي ٓ ذًمؽ أن قمغم

 .ي٠ميت ومٞمم هذا ٟمحق اعم١مًمػ وؾمٞمذيمر

 ش[181»ص اعمٜم٦م مت٤مم]



 418 ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 (اخلؾقج حرب يف) افعراق ٕضػال افتزع حؽؿ

 طم٤مًمٞم٤م؟ ًمٚمحرب اًمتؼمع  جيقز هؾ :افسمال

 .اًم١ًمال هذا قمغم هيديؽ اهلل : اًمِمٞمخ

 .شمٗمْمؾ : ُمداظمٚم٦م

 !!؟واًمؼميٓم٤من ًمألُمريٙم٤من شمتؼمع يمالُمؽ، طمدد : اًمِمٞمخ

 ..هلل ٓ، : ُمداظمٚم٦م

 .هلل يمٞمػ : اًمِمٞمخ

 جيقز؟ هؾ اًمٕمراق، ٕهؾ : ُمداظمٚم٦م

 شمتؼمع؟ أظمل ي٤م عمـ : اًمِمٞمخ

 .اًمٕمراق ٕـمٗم٤مل : ُمداظمٚم٦م

 .جي٥م جيقز، ًمٞمس جي٥م، : اًمِمٞمخ

 ( 11 :31 :65/ 517/واًمٜمقر اهلدى)

ة افبـت تعطك أن يصح هؾ  ؟قافدهياف افزـاة ادُقرِسَ

ة اًمٌٜم٧م زيم٤مة يّمح هؾ: ي٘مقل.. :مداخؾة  ؟واًمدهي٤م قمغم اعمُقِهَ

 .ٓ: اًمِمٞمخ

 .أبداً : ُمداظمٚم٦م

 .جيتٛمٕم٤من ٓ وصدىم٦م وٟمٗم٘م٦م واًمدهي٤م، قمغم اًمٜمٗم٘م٦م هل٤م: اًمِمٞمخ

 ؟إطمقال ُمـ طم٤مل أيِّ  ذم وٓ: ُمداظمٚم٦م



 419 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ّم٤مرف اًمزيم٤مةُم

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

ًمد ُمـ يٚمزم هؾ: ُمداظمٚم٦م  ؟اعمتزوج اًمٗم٘مػم وًمده قمغم اًمٜمٗم٘م٦م اعمقه، اًمقا

 .ـمٌٕم٤مً : اًمِمٞمخ

 ؟شمٚمزُمف يٕمٜمل: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 ( 11 :14 :65/ 225/واًمٜمقر اهلدى)

 إضعام جيقز ؾفؾ مساـغ ظؼة إضعام ـػارة ظؾقف رجؾ

 ذفؽ؟ مـ بدًٓ  أيام ظؼة ددة واحد مسؽغ

 ذم زيم٤مة جلٜم٦م ٟمحـ -اهلل ؿم٤مء إن- إي٤مه ٟم٠ًمخؽ سمدٟم٤م ؾم١مال ومٞمف ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة

 .اًمٌقؾمٜم٦م ُمٜمٓم٘م٦م

 .اشمٗمْمؾ: اًمِمٞمخ

 يٛملم، طم٤مًمػ يٙمقن رضمؾ يٛملم، يمٗم٤مرة ًمؽ سمتجل أوىم٤مت سمٕمض ومٞمف: ُمداظمٚم٦م

ر أهٚمف يٓمٕمؿ ُم٤م أوؾمط ُمـ اًمرضمؾ هذا ُمثالً ،اًمزيم٤مة ًمٚمجٜم٦م سمٞمجٞمٌٝم٤م يمٗم٤مرشمف، سمٞمٓمٚمع  ُيَ٘مدِّ

 ًمٚمٗم٘مػم؟ ؟عملم سمٜمٕمٓمٞمف سمٜمجل ومٜمحـ دٟم٤مٟمػم، قمنمة

 .سمٞمجقز ُم٤م ،سمٞمجقز ُم٤م. ٓ: اًمِمٞمخ

 .وم٘مراء قمنمة قمغم: ُمداظمٚم٦م

 .سمٞمجقز ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .أؾمت٤مذي ي٤م ـمٕم٤مم هق: ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ؟: اًمِمٞمخ

 .ىمّمدي يٕمٜمل ـمٕم٤مم ٟمقزقمٝمؿ: ُمداظمٚم٦م



 451 ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .هٞمؽ ُمق ًمٗمٔمؽ. ٓ: اًمِمٞمخ

 .أؾمت٤مذي آؾمػ اخلػم، جيزيؽ اهلل أن٤م، آؾمػ قمٗمقاً : ُمداظمٚم٦م

 .حيٗمٔمؽ اهلل: اًمِمٞمخ

 .وم٘مراء قمنمة قمغم اًمٓمٕم٤مم سمٜمقزع: ُمداظمٚم٦م

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: اًمِمٞمخ

 ٟمٕمٓمٞمف سمِْدٟم٤م اًمٗم٘مػم، ٟمٗمس هق اًمٗم٘مراء، اًمٕمنمة: يٕمٜمل احل٤مًم٦م هذه ذم سمس: ُمداظمٚم٦م

 ذًمؽ؟ جيقز هؾ أج٤مم، قمنمة قمغم يقُمف ىمقت

 .قمنمة يٙمقٟمقا  إطمًـ: اًمِمٞمخ

 .قمنمة يٙمقٟمقا  إومْمؾ: ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜمص فم٤مهر ُمع وىمقوم٤مً : اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .قمٚمٞمٝم٤م سمتحٙمل قمؿ اًمٚمِّـل اًمّمقرة احل٤مًم٦م سمٞمٛمٌم يتٞمن، ل وم٢مذا: اًمِمٞمخ

 اًمٗم٘مػم ،اًمٗم٘مػم ،وم٘مػم -ُمثالً –..قمٜمدٟم٤م ومٞمف ٟمحـ ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ـمٞم٥م :مداخؾة

 أومراد؟ قمنمة ُمـ شمتٙمقن أهة أو قم٤مئٚم٦م قمٜمده

 .ُم٤مر: اًمِمٞمخ

 ُم٤مر؟: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 .ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك: ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مرك وومٞمٙمؿ: اًمِمٞمخ

 (  11 :68 :63/ 162/واًمٜمقر اهلدى)

 (  11 :69 :18/ 162/واًمٜمقر اهلدى) 



 الٍصاب أحكاً





 451 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اًمٜمّم٤مب

 وبعدها افزـاة أداء مـ افتؿؽـ ؿبؾ افـصاب تؾػ إذا احلؽؿ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 شمٚمػ إن.... و... و اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل»...: اح٤مل هالك: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف 

 اسمـ ورضمح شمً٘مط ل سمٕمده شمٚمػ وإن اًمزيم٤مة ؾم٘مٓم٧م إداء ُمـ اًمتٛمٙمـ ىمٌؾ اًمٜمّم٤مب

 .ش...اًمرأي هذا ىمداُم٦م

 يمم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ُمٜمٝمؿ أمحد أصح٤مب ُمـ ـم٤مئٗم٦م اظمتٞم٤مر وهق: ىمٚم٧م

 .48 ص شاًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات» ذم

 ش[179» ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 فؾـصاب يضقػف هؾ احلقل خلل جديد مال اإلكسان أتك إذا

 افزـاة؟ تلدية يف إول

 رأس همػم ُمّمدر ُمـ ضمديد ُم٤مل اإلٟم٤ًمن أتك يمٚمم هؾ ًمٚمزيم٤مة، سم٤مًمٜم٦ًٌم ::اًم٤ًمئؾ

 .أظمر واًم١ًمال اًم١ًمال، هذا ضمديدًا، طمقًٓ  ًمف جيٕمؾ هؾ وٟمحقه٤م، يم٤مًمتج٤مرة اح٤مل

 .ؾم١مال ظمٚمٞمؽ: اًمِمٞمخ 

 . اعمقوقع ٟمٗمس ذم ::اًم٤ًمئؾ

 ؿمٝمر أول ذم اًمٜمّم٤مب شمؿ إذا: أطمدمه٤م: ىمقٓن ومٞمف ًمٚمٕمٚممء اًم١ًمال هذا: اًمِمٞمخ

 وم٢مذا اًمث٤مين، رُمْم٤من ُمـ أو اًمًٜم٦م ُمـ اًمث٤مين اًمِمٝمر ذم إٓ اًمزيم٤مة قمٚمٞمف جي٥م ومال رُمْم٤من

 .دواًمٞمؽ وهٙمذا اًمث٤مين، ؿمقال قمٚمٞمف وطمؾ صم٤من ٟمّم٤مب ؿمقال ذم ضم٤مء

 صمؿ إول، اًمٜمّم٤مب قمكم احلقل حيقل أن اعمٝمؿ وإٟمم ُيِْمؽَمط، ٓ هذا أن: اًمث٤مين اًم٘مقل

 اعمتقومر اح٤مل زيم٤مة خيرج اًمًٜم٦م، آظمر ذم اًمٜمّم٤مب هذا قمـ اًمزيم٤مة إظمراج وىم٧م ضم٤مء إذا

 احلقل، قمٚمٞمٝم٤م حيؾ ل أيمثره٤م أنّمٌف، يم٤من وًمق زيم٤مشمف، خيرج قمٜمده، اعمتقومر اح٤مل يمؾ قمٜمده،



 455 أطمٙم٤مم اًمٜمّم٤مب   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 . ًمديف جيٛمع اًمذي اح٤مل جمٛمقع قمـ وخيرج إول اًمٜمّم٤مب إمم ُيَْمؿ وإٟمم

 إهمٜمٞم٤مء قمغم ظم٤مص٦م ضمداً  اًمّمٕم٥م ُمـ وأن قمٛمكم، أنف يٌدو اًمذي هق اًم٘مقل هذا

ُ  ُيِريدُ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمع يتٗمؼ اًمذي هق اًمرأي  وهذا ًمدهيؿ، يتقومر اًمذيـ  اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م﴿: وضمؾ قمز وىمقًمف ،[384:اًمٌ٘مرة] ﴾اًْمُٕمْنَ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َوٓ ي ـْ  اًمدِّ  ُِم

 . [78:احل٩م] ﴾طَمَرٍج 

 هق ومٝمذا ُم٤م، طمرج صمٛم٦م يٙمقن أن دون إنّم٦ٌم، ًمتٜمٔمٞمؿ جم٤مل هٜم٤مك يم٤من إذا وًمٙمـ

 ووع ذم اًمت٤مضمر يم٤من وم٢مذا احلقل، حيقل طمتك ُم٤مل قمغم زيم٤مة جي٥م ٓ أنف: إصؾ

 اعمتقومِّر اح٤مل يمؾ قمـ أظمرج وإٓ إصؾ، هق ومٝمذا إنّم٦ٌم ُيـحَم أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف

 . اًم١ًمال ذاك ضمقاب هق هذا واطمد، ٟمّم٤مب قمغم احلقل طم٤مل يم٤من وًمق ًمديف،

 (11: 65: 69/   758/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ماٌل  ادال صاحب أتك احلقل خلل ثؿ افزـاة كصاب اـتؿؾ إذا

 افؽؾ؟ ظذ يزـل هؾ آخر

 ُمـ وأيمثر ذيم٦م ُمـ أيمثر قمٜمدهؿ اًمذي اًمتج٤مر أن ىمديمً،[ اًمٕم٤مدة يم٤مٟم٧م] :مداخؾة

 سمَِٖمّض  يمٚمٝم٤م اعمحالت هذه ذم قمٜمده ُم٤م جيٛمع اًمًٜم٦م ذم يقم حيدد أنف حمؾ، ُمـ وأيمثر ُمقرد

 اعمحدد اعمٌٚمغ طمٍم، ص٤مر ُمًتحٞمؾ هذا: يٕمٜمل... احلقل قمٚمٞمف طم٤مل سم٤مًمذات هذا أن اًمٜمٔمر،

 .. .أيمثر يمثػمة إُمقال ٕن احلقل: قمٚمٞمف حيؾ ل واًمذي احلقل قمٚمٞمف طم٤مل اًمذي

سمف هذا..:اًمِمٞمخ  دقمٜم٤م - ؿمخص ذم اظمتٚمٗمقا  اًمٕمٚممء: يٕمٜمل أجْم٤ًم، ُمٕمروف ضمقا

 ؿمٝمر ذم اًمٜمّم٤مب، قمٜمده اضمتٛمع حمرم ؿمٝمر أول ذم ؿمخص - واًمنميم٤مت اًمتج٤مر ُمـ

٧م ُٟمُّم٥م، ضم٤مءشمف وحمرم، حمرم سملم ُم٤م أثٜم٤مء اًمزيم٤مة، قمٚمٞمف جي٥م اًمث٤مين حمرم  هذه وُوٛمَّ

 هؾ اًمث٤مين، حمرم ذم.. رُمْم٤من ذم: يٕمٜمل اًمًٜم٦م، آظمر ذم إول، اًمٜمّم٤مب إمم اًمٜمّم٥م

 أراد ًمق اًمتل إنّم٦ٌم قمـ اًمٜمٔمر ويٖمض احلقل، قمٚمٞمف ُم٣م اًمذي اًمٜمّم٤مب قمـ ُيـْخِرج

 قمـ ُيـْخِرج ومٝمؾ اًمًٜم٦م، ـمقل إنّم٦ٌم قمنمات قمٜمده جيتٛمع يٛمٙمـ أنّمٌتٝم٤م حيدد أن



 454 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم اًمٜمّم٤مب

 طمقًمف؟ ًمف ٟمّم٤مب يمؾ أم قمٜمده، شمقومر اًمذي اح٤مل هذا جمٛمقع

ح اًمذي اًم٘مقل: ًمٚمٕمٚممء ىمقٓن  اًمت٤مضمر أن جي٥م ٓ أو يٜمٌٖمل ٓ أنف: هق قمٜمدي شمرضمَّ

 سمٚمغ وإٟمم آظمره، إمم أو أج٤مم َخس يمؾ أو يقم، يمؾ ٟمّم٤مب ًمٙمؾ دومؽم يٗمتح أن اًمٖمٜمل أو

 أيمثر اعمْم٤مف يم٤من وًمق اعمجٛمققم٦م، هذه قمـ خيرج إًمٞمف يْم٤مف ُم٤م صمؿ واطمد، ٟمّم٤مب

 .إول اًمٜمّم٤مب سمِمٗم٤مقم٦م يذه٥م ومٝمق احلقل قمٚمٞمف طم٤مل وُم٤م ٟمّم٤مب، ُمـ

 (  11 :11: 47/ 837/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 18: 31/ 837/ واًمٜمقر اهلدى)

 بؾغ وإذا فصاحبف؟ وُشؾ ؿ حجزه ُؾتح إذا ادحجقز ادال زـاة

 يزـل ؾفؾ آخر مبؾغ احلقل خلل إفقف اكضاف ثؿ افـصاب مال

 ؾفؾ بشفر احلقل هناية ؿبؾ ؽـؿف افغـؿ صاحب باع وإذا افؽؾ؟

 افزـاة؟ تسؼط

 حمجقز يم٤من اح٤مل هذا اح٤مل، ُمـ ُمٌٚمغ  قمٜمده يم٤من رضمؾ ُم٠ًمخ٦م، ذم ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 ىمٌؾ اعمٌٚمغ ومٝمذا ،ٜم٦مؾم شم٘مري٤ٌمً  وسم٘مل  اًمٌٜمقك ذم ص٤مرت اًمتل  اًمٙمقي٧م أطمداث ذم شم٘مري٤ٌمً 

 يًتديـ يم٤من ،إُمقال دمٛمٞمد خ٦مُم٠ًم ذم  اًمٙمقي٧م قمـ احلّم٤مر يٗمتحقن ُم٤م ىمٌؾ جيل، ُم٤م

 أو زيم٤مة اح٤مل هذا قمغم ومٝمؾ  اح٤مل، قمغم طمّمؾ اًمًٜم٦م هذه ومٌٕمد ،ويٕمٓمل اعم٤ٌمًمغ سمٕمض

 ؟اح٤مل هذا طمٙمؿ ُم٤م

  أطمقال قمٚمٞمف وًمقطم٤مًم٧م احلقل، قمٚمٞمف وطم٤مل ٟمّم٤مسم٤مً  سمٚمغ يم٤من إن اح٤مل هذا: اًمِمٞمخ

 هذه قمـ اح٤مل زيم٤مة خُيْرج أن ومٕمٚمٞمف اًمًٜملم: هذه يمؾ قمـ اًمزيم٤مة خيرج ول وؾمٜملم

 ؾمٜمف يمؾ قمـ إظمراضمف قمـ  شم٠مظمر وم٢من واعم٤ًميملم، ًمٚمٗم٘مراء طمؼ هذا ٕنف ،يمٚمٝم٤م اًمًٜملم

 يمؾ قمـ اح٤مل ذاك قمـ  اًمزيم٤مة إظمراج وضمقب ُمـ يً٘مط ٓ ومذًمؽ  آظمر، أو سم٥ًٌم

 . ؾمٜمتٝم٤م ذم  ؾمٜم٦م
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٤ًٌم يم٤من اح٤مل هذا اح٤مل هذا هق يٛمٚمؽ ُم٤م  إُمقال سمٕمض يًتديـ يم٤من هق :افسائؾ  هم٤مئ

 .قمٜمده اًمكم ديقٟمف يقذم طمتك قمٜمده اًمٜمّم٤مب، ُمـ أىمؾ يٕمٜمل اح٤مل، هذا ضم٤مءَ  ومٚمم قمٚمٞمف،

 .اح٤مل هذا طمٌٞم٤ًمً  يم٤من طمٞمٜمم أنف اعمقوقع ،زيم٤مة قمٚمٞمف ُم٤م اًمٜمّم٤مب ُمـ أىمؾ إذا : اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :افسائؾ

 ٓ؟ أم اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ يم٤من : اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ يٌٚمغ، :افسائؾ

 قمـ ٟم٘مص  ومٝمؾ اح٤مل، ذاك ُمـ يٓمرح اح٤مل، هذا اؾمت٘مرض طمٞمٜمم ،ـمٞم٥م : اًمِمٞمخ

 .اًمٜمّم٤مب

 .اًمٜمّم٤مب قمـ يٜم٘مص ٟمٕمؿ،  :افسائؾ

  أيمثر أو ؾمٜم٦م ىمٌؾ ُمـ ُم٣م ُم٤م  يم٤من إذا وأُم٤م ،ٟم٘مص يقم زيم٤مة ٓ طمٞمٜمئذٍ  : اًمِمٞمخ

 .اًمزيم٤مة إظمراج ُمـ سمد ومال  يم٤مُمؾ، واًمٜمّم٤مب

 ،ديٜم٤مر أرسمٕممئ٦م ومٚمٜم٘مؾ ٟمّم٤مب  شم٘مري٤ٌمً  اح٤مل ُمـ ُمٌٚمغ قمٜمدٟم٤م  قمٗمقاً  ـمٞم٥م، :افسائؾ

 ومٝمؾ ،أظمرى ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م زادت سمِمٝمر احلقل  قمٚمٞمف حيقل أن ىمٌؾ  ديٜم٤مر إرسمٕممئ٦م ومٝمذه

 ؟..أم اح٤مل مجٞمع يزيمك

ر ٟمحـ ظمٚمٞمٜم٤م سمٛمٕمٜمل سم٤مًمٜمّم٤مب، ُيٚمحؼ : اًمِمٞمخ  ،صقرت مم٤م أيمؼم صقرة ُٟمَّمقِّ

 احلقل طمقٓن ىمٌٞمؾ  اًمًٜم٦م، ىمٌٞمؾ ذم ديٜم٤مر أرسمٕممئ٦م ومرو٧م يمم اًمٜمّم٤مب ٟمّم٤مب، قمٜمده

 زائد ديٜم٤مر إرسمٕممئ٦م قمـ خيرج ومٝمق  ديٜم٤مر، أرسمٕممئ٦م قمٜمده وهق ُم١مًمٗم٦م أخقف ضم٤مءه

 جمٛمقع قمـ  وخيرج سم٤مًمٜمّم٤مب، شمٚمحؼ احلقل، اٟمتٝم٤مء ىمٌٞمؾ ضم٤مءشمف اًمتل  اعم١مًمٗم٦م إًمقف

 .ًمديف اًمذي اح٤مل

 .مجٞمٕم٤مً ً يٕمٜمل :افسائؾ

 .مجٞمٕم٤مً : اًمِمٞمخ

 ...يمٚمف يٕمتؼم أي :افسائؾ
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 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمراضمح اًم٘مقل هق هذا: اًمِمٞمخ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا ًمٙمـ طم٤ًمب، وُمـ ىمٞمد ُمـ ٟمّم٤مب ًمٙمؾ سمد ٓ أنف: آظمر ىمقل وهٜم٤مك 

ه ،أنّم٦ٌم قمدة اًمٞمقم ذم يتؿ رسمم اًمت٤مضمر..،يٓم٤مق ُم٤مٓ سمتٙمٚمٞمػ أؿمٌف أُمر ًمٚمتُّج٤مر  ومٌدِّ

 ُمـ اًمنميٕم٦م سم٘مقاقمد إًمٞمؼ وًمذًمؽ ،يمذا اًمٜمّم٤مب وسمدأ يمذا ص٤مر اًمٗمالين يقم يًجؾ

 .آٟمٗم٤م ىمٚمٜم٤مه اًمذي اًم٘مقل هق صم٤مٟمٞم٦م، ضمٝم٦م ُمـ ًمٚمٗم٘مراء وإنٗمع ضمٝم٦م،

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :افسائؾ

 .اًمٖمٜمؿ سم٤مقمٝمؿ شم٘مري٤ٌمً  سمِمٝمر احلقل ىمٌؾ  همٜمؿ قمٜمده  واطمد إذا :افسائؾ

 .اًمٜمّم٤مب يٜم٘مص أن دون احلقل طمقٓن يِمؽمط ٕنف ،ظمالص: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :افسائؾ

 .اًمزيم٤مة ارشمٗمٕم٧م ٟم٘مص وم٢مذا: اًمِمٞمخ

 ..سمِمٝمر اًمٜمّم٤مب ىمٌؾ  قم٤مم ويمؾ :افسائؾ

 ًمٙمـ ،زيم٤مة ومال ي٘م٤مل يمم اخل٤مـمر  قمٗمق راح إذا ،اطمتٞم٤مل ي٘مّمد ُم٤م ًمٙمـ ،إيف: اًمِمٞمخ

 .حيت٤مل ٓ أن سم٘مّمد

 .ٟمٕمؿ :افسائؾ

 يقُملم سمٞمقم  احلقل اٟمتٝم٤مء ىمٌٞمؾ يم٤من أنف  اًمٗم٘مٝم٤مء، سمٕمض قمـ ىمٞمؾ يمم يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 أرضمع احلقل اٟمتٝمك وم٢مذا ،اهل٦ٌم إقم٤مدة جيقز  قمٜمده وهق ه٦ٌم، ،ًمزوضمتف اًمزيم٤مة يٕمٓمل

 .اطمتٞم٤مل هذا  اًمزيم٤مة ُمـ يتخٚمص وسمذًمؽ  إًمٞمف اح٤مل

 ،سم٤مًمٞمٝمقد يتِمٌف و يٗمٕمؾ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال اًمٞمٝمقد، ؿم٠من ُمـ هق وآطمتٞم٤مل 

 .ٟمٕمؿ ،واعم٤ًميملم ًمٚمٗم٘مراء فمٚمؿ ومٞمف  يم٤من ومٞمم ظم٤مص٦م

 ( 11: 33: 41/ 486/ واًمٜمقر اهلدى)
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 ؾؼط؟ افربح أم وافربح ادال رأس ظذ خترج افزـاة

 وم٘مط؟ اًمرسمح قمغم أم واًمرسمح، اح٤مل رأس قمغم خترج ًمٚمزيم٤مة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 ُمثاًل؟ ٟم٘مدي٤مً  شمٕمٜمل؟ اح٤مل أيُّ : اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ ٟم٘مدي٤ًم،: ُمداظمٚم٦م

 ظمالف وومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء، قمٜمد ُمٕمرووم٦م سمٛم٠ًمخ٦م قمالىم٦م هل٤م اعم٠ًمخ٦م هذه أفمـ: اًمِمٞمخ

 احلقل أثٜم٤مء وذم احلقل، قمٚمٞمف طم٤مل صمؿ اًمٜمّم٤مب، سمٚمغ إذا: وهق ُمِمٝمقر، -أجْم٤مً –

 هذه ُمـ ٟمّم٤مب يمؾ ًمٙمـ ُمتٕمددة، أنّم٦ٌم أو اح٤مل، ُمـ يمٛمٞم٦م اًمٜمّم٤مب إمم اٟمْمؿ

 قمـ خيرج هؾ اًمزيم٤مة، ُيـْخِرج أن يريد ومحٞمٜمم احلقل، قمٚمٞمٝم٤م طم٤مل ُم٤م إظمرى إنّم٦ٌم

 إظمرى، إنّم٦ٌم ُمـ ٟمّم٤مب ًمٙمؾ صمؿ وم٘مط، احلقل قمٚمٞمف طم٤مل اًمذي إول اًمٜمّم٤مب

 ُمـ زائًدا إول، اًمٜمّم٤مب ُمـ قمٜمده ُم٤م جمٛمقع قمـ خيرج سم٠من اخل٤مص، طم٤ًمسمف ًمف

 احلقل؟ قمٚمٞمٝم٤م حُيؾ ل اًمتل إظمرى إنّم٦ٌم

 :ىمقٓن ًمٚمٛم٠ًمخ٦م

 زيم٤مة ُيـخرج اًم٘مقل هذا وقمغم اخل٤مص، طم٤ًمسمف ٟمّم٤مب ًمٙمؾ: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ

 .احلقل قمٚمٞمف طم٤مل اًمذي إول، اًمٜمّم٤مب

 احلقل، قمٚمٞمف طم٤مل اًمذي ًمديف، اًمذي اح٤مل هذا يمؾ قمـ خيرج أنف: أظمر واًمرأي

 .احلقل قمٚمٞمف طم٤مل ُم٤م واًمذي

 طمتك زيم٤مة قمٚمٞمف جي٥م ٓ ٟمّم٤مب يمؾ ُمالطمٔم٦م ٕن اًمث٤مين: هذا هق أظمت٤مره واًمذي 

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمع شمتٜم٤مذم ىمْمٞم٦م هذه احلقل، قمٚمٞمف حيقل ي ـْ  اًمدِّ  ُِم

 .[78:احل٩م] ﴾ طَمَرٍج 

 ًمٙمؾ طم٤ًمب يٕمٛمٚمقا  أن -اًمٙم٤ٌمر ًمٚمتج٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم ظم٤مص٦مً - ضمداً  اًمّمٕم٥م ُمـ 

 ذًمؽ ومٞمُِمؼُّ  ذًمؽ، ُمـ أيمثر ٟم٘مؾ ل إن إنّم٦ٌم، ُمئ٤مت قمٜمدهؿ ومًتتجٛمع ٟمّم٤مب،

 .اًم٘مرآن سمٜمص ُمرومقع واحلرج أوًٓ، هذا قمٚمٞمٝمؿ،
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 دًمٞمالً  اًمث٤مين إُمر هذا أضمٕمؾ ٓ يمٜم٧م وإن واعم٤ًميملم، ًمٚمٗم٘مراء إنٗمع هق هذا: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 .ودًمٞمؾ يمحج٦م وًمٞمس يمِم٤مهد اًمث٤مين ًمٙمـ سم٤مًمث٤مين، ىُمٚم٧ُم  ح٤م إول اًمدًمٞمؾ ًمقٓ ذقمٞم٤ًم،

 . ( :..9 :33/   13/   واًمٜمقر اهلدى) 

 ثابت؟ ؽر وهق ادسامهة افؼـات مال رأس ظذ افزـاة ـقػقة

 ومم اح٤مل رأس قمـ اًمزيم٤مة شمدومع أهن٤م اعم٤ًممه٦م اًمنميم٤مت ُمـ قمٚمؿ إذا: ُمداظمٚم٦م

 زيم٤مة يدومع هؾ إصكم، صمٛمٜمف قمـ يٜم٘مص أن يزيد اًمقاطمد اًمًٝمؿ صمٛمـ يم٤من إذا اًمٕمٛمؾ

 ٟمٕمٛمؾ؟ ُم٤مذا أم اًمزي٤مدة قمـ

 خم٤مًمٗم٦م قمغم ُمٌٜمٞم٦م ٕهن٤م اًمقاىمع: ذم إُمقر ُمتِم٤مسمف ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه: ُمداظمٚم٦م

ء ذًمؽ اًمنميٕم٦م:  ٕن اًمنمع: قمغم ًمٞمس ُمٕمٝم٤م واًمتٕم٤مُمؾ وسمٞمٕمٝم٤م إؾمٝمؿ ًمنما

 جيقز ومال حمرُم٦م، سم٠مؿمٞم٤مء وشمتٕم٤مُمؾ اًمٌٜمقك ذم أُمقاهل٤م شمقدع ومٝمل شم٤ًمهؿ اًمتل اًمنميم٤مت

 اًمتل اًمٌٜمقك ذم إيداقمف قمغم ُم٤مهل٤م رأس ي٘مقم اًمتل اًمنميم٤مت هذه ُمثؾ ذم اعم٤ًممه٦م

 رأس قمغم اًمزيم٤مة يدومع أن ومٕمٚمٞمف ذًمؽ ُمـ سمٌمء ُم٤م إٟم٤ًمن اسمتكم وإذا سم٤مًمرسم٤م، شمتٕم٤مُمؾ

 قمغم دم٥م إٟمم اًمزيم٤مة ٕن وطمّمتف: ىمًٛمتف سمح٥ًم يمؾ اًمنميم٦م قمغم وًمٞمس اح٤مل

 دم٤مرة قمٛمؾ إمم حتقًم٧م إؾمٝمؿ يم٤مٟم٧م وم٢مذا اًمتج٤مرة، قمروض قمغم دم٥م وٓ اًمٜم٘مديـ

 شمزال ٓ إؾمٝمؿ هذه يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م زيم٤مة، قمٚمٞمف ًمٞمس ومٝمذا ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م ذيم٦م

 قمـ اًمزيم٤مة خيرج أن إٟم٤ًمن يمؾ قمغم جي٥م ومحٞمٜمذاك اًمّمٜمدوق ذم حمٗمقفم٤مً [ ُم٤مًٓ ]

 قمغم اًمزيم٤مة خيرج ومحٞمٜمئذٍ  ُم٤مهل٤م رأس زاد إؾمٝمؿ يم٤مٟم٧م وإذا ختّمف اًمتل احلّم٦م

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أقمت٘مده اًمذي هذا قمٚممء، ومّمٚمٝم٤م اًمتل واًمزي٤مدة إصؾ

 (11:66:55/أ64: اًمٜمقر رطمٚم٦م)





 وهاحَل أحكاً





 441 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف أطمٙم٤مم احلَقل

 بعد إٓ مافف يؼبض مل وفؽـف مافف، ظذ احلقل حال افذي افرجؾ

 ادال زـاة وحؽؿ ظؾقف؟ واجبة افزـاة تبؼك ؾفؾ احلقل حال أن

 صاحبف؟ وجده إذا ادػؼقد

 قمٚمٞمف جي٥م يٕمٜمل احلقل، ويَمّٛمؾ أُمقال قمٜمدهؿ اًمٜم٤مس ُمـ ًمٙمثػم سم٤مًمٜم٦ًٌم :اًم٤ًمئؾ

 أؿمٝمريمثػمة ُمْم٧م صمؿ، أُمقاهلؿ ىمٌْمقا  وُم٤م رُمْم٤من ؿمٝمر ومٛم٣م رُمْم٤من، ذم اًمزيم٤مة

 ومٙمٞمػ ،أُمقاهلؿ ُمـ ضمزًءا أو أُمقاهلؿ ُمٚمٙمقا  صمؿ أؿمٝمر، ؾمٌٕم٦م أو أؿمٝمر ؾمت٦م ُمثالً 

٥م ًَ  يم٤مُمٚم٦م اًمزيم٤مة اجلزء هذا ُمـ يدومع هؾ اح٤مل ُمـ ؿمٞمًئ٤م ىمٌض وًمق اح٤موٞم٦م، اعمدة شُمـْح

 اًمزيم٤مة؟ حت٥ًم ُم٤م ُم٤مًمف ومٞمٝم٤م ي٘مٌض ل اًمتل اًمٗمؽمة شمٚمؽ أن أم..اجلزء ُمـ

 يمؾ قمٜمد شم٘مػ ومٚمٕمٚمؽ يمثػمة، ؿمٕم٥م ًمف ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؾم١ماًمؽ أفمـ: اًمِمٞمخ

 سمٕمد اح٤مل ىمٌض صمؿ رُمْم٤من، ذم اإلظمراج وضم٥م إن ذًمؽ وم٠مول قمٚمٞمٝم٤م، ٕضمٞمٌؽ ؿمٕم٦ٌم

 خيرج؟ ُمتك ؾم١ماًمؽ هٜم٤م أيمثر، أو ىمؾأ أو ؾمت٦م ؿمٝمقر

 ُم٣م؟ اًمذي احلقل ذاك قمـ خيرج هؾ :اًم٤ًمئؾ

 قمٜمده يم٤من ُم٤م وًمٙمـ رُمْم٤من، سمدظمقل اٟمتٝمك احلقل أن ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ هذا: اًمِمٞمخ

 أو ؾمٜم٦م ُم٤مًمف زيم٤مة أظمرج ُم٤م إٟم٤ًمن يم٠مي هذا ؿمٝمقر، سمٕمد ضم٤مءشمف اًمٗمٚمقس ومٚمقس،

 .همٜمل ًمٙمٜمف قمذر، ًمٖمػم أو ًمٕمذر إُم٤م ؾمٜمقات، صمالث أو ؾمٜمتلم

 سمف اًمذي اح٤مل يٛمتٚمؽ أن جمرد قمٚمٞمف جي٥م سمحٞم٨م ُمِمٖمقًم٦م، ذُمتف شمٌ٘مك: وم٢مذاً  

 اًمتل اًمًٜم٦م زيم٤مة خيرج أن ومقراً  قمٚمٞمف: وم٢مذاً  ُم٤مًمف، يزيمل وأن ذُمتف، يؼمئ أن يًتٓمٞمع

 .رُمْم٤من سمدظمقل اٟمتٝم٧م

 اًمٕمراق دظمؾ ح٤م اح٤مل، اعمٗم٘مقد طمٙمؿ ذم يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٗمتقى ؿمٞمخ ي٤م: ُمداظمٚم٦م

 أظمرى ومؽمة ُمرت ومٚمم يمٞمػ، قمروم٧م اعمٗم٘مقد، طمٙمؿ ذم إُمقال ومّم٤مرت اًمٙمقي٧م،

ؾ أو اح٤مل ُمٚمؽ إذا اًمٗمؽمة هذه ومٝمؾ اح٤مل، اذه قمغم طمّمؾ أجْم٤مً   اح٤مل، وم٢مقمٓم٤مئف شُمُٙمٗمِّ

 احلقل؟ ُمـ حت٥ًم



 445 أطمٙم٤مم احلَقل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وديـ طمل ديـ ىمًٛملم، إمم اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مًٛمف اًمذي اًمديـ يمٛمثؾ ُمثٚمف هذا ٓسمد،: اًمِمٞمخ

 ٓ؟ أم زيم٤مشمف خترج ومٝمؾ ديٜم٤مر، أخػ يمذا اًمٜم٤مس ُمـ زيد قمغم ًمؽ احلل اًمديـ ُمٞم٧م،

 سمٛمقوققمٜم٤م يتٕمٚمؼ واًمذي زيم٤مشمف، خترج أن ومٕمٚمٞمؽ اعمديـ، يٜمٙمره ل طمٞم٤مً  يم٤من إن

 ومٞمج٥م ًمؽ اهلل أطمٞم٤مه إذا ًمٙمـ زيم٤مشمف، خترج ومال ُمٞمت٤مً  اًمديـ هذا يم٤من إذا هق وسم١ًماًمؽ

 اعمث٤مل هق وهذا زيم٤مشمف، ظمرضم٧مأ  ُم٤م اًمتل اًمًٜملم يمؾ قمـ اًمديـ هذا زيم٤مة خترج أن

 .أن يديؽ سملم

 .دومٕم٤مت ؿمٙمؾ قمغم إُمقال يًتٚمؿ أن هق: ُمداظمٚم٦م

 .قمغم: اًمِمٞمخ

 يمٚمم: يٕمٜمل اًمزيم٤مة، ي٘مًط هؾ اًمدومع، ـمري٘م٦م ومٙمٞمػ دومٕم٤مت، ؿمٙمؾ قمغم: ُمداظمٚم٦م

 ..صمؿ يم٤مُمٚم٦م سم٤مًمزيم٤مة ذُمتف يؼمئ أم اًمزيم٤مة، ُمـ ضمزًءا يٕمٓمل دومٕم٦م يًتٚمؿ

 .اؾمتٓم٤مقمتف إمم يٕمقد هذا: اًمِمٞمخ

 يم٤مُمٚم٦م؟ سم٢مظمراضمٝم٤م يٚمزُمف ُم٤م -ُمثالً – اًمنمع ذم أُم٤م: ُمداظمٚم٦م

سم: اًمِمٞمخ  إلظمراج ُمًتٓمٞمٕم٤مً  يم٤من وم٢من اؾمتٓم٤مقمتف، إمم يٕمقد ضمقايب، ذم طمّمؾ فضمقا

 ضمقاب هق هذا أخٞمس وؾمٕمٝم٤م، إٓ ٟمٗم٤ًمً   اهلل يٙمٚمػ ٓ وإٓ ومٞمخرج، اًمٙمؾ قمـ اًمزيم٤مة

 ؾم١مازم؟

  دور، ومٞمٝم٤م آؾمتٓم٤مقم٦م ًمٞم٧ًم إُمر يٙمقن ىمد: ُمداظمٚم٦م

سم٤ًم، ومرو٧م ُم٤م أن٤م: اًمِمٞمخ  يم٤من إن سمٕمد، هٜم٤مك ُم٤مذا يٙمـ، ل وإن يم٤من إن: ىمٚم٧م ضمقا

 .يًتٓمٞمع ُم٤م ومٞمخرج ُمًتٓمٞمع همػم يم٤من وإن قمٚمٞمف، ُم٤م يمؾ أظمرج ُمًتٓمٞمٕم٤مً 

 (  11 :13 :53/ 593/واًمٜمقر اهلدى)
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 بؾغ وإذا فصاحبف؟ وُشؾ ؿ حجزه ُؾتح إذا ادحجقز ادال زـاة

 يزـل ؾفؾ آخر مبؾغ احلقل خلل إفقف اكضاف ثؿ افـصاب مال

 ؾفؾ بشفر احلقل هناية ؿبؾ ؽـؿف افغـؿ صاحب باع وإذا افؽؾ؟

 افزـاة؟ تسؼط

 حمجقز يم٤من اح٤مل هذا اح٤مل، ُمـ ُمٌٚمغ  قمٜمده يم٤من رضمؾ ُم٠ًمخ٦م، ذم ـمٞم٥م :اًم٤ًمئؾ

 ىمٌؾ اعمٌٚمغ ومٝمذا ،ٜم٦مؾم شم٘مري٤ٌمً  وسم٘مل  اًمٌٜمقك ذم ص٤مرت اًمتل  اًمٙمقي٧م أطمداث ذم شم٘مري٤ٌمً 

 يًتديـ يم٤من ،إُمقال دمٛمٞمد خ٦مُم٠ًم ذم  اًمٙمقي٧م قمـ احلّم٤مر يٗمتحقن ُم٤م ىمٌؾ جيل، ُم٤م

 أو زيم٤مة اح٤مل هذا قمغم ومٝمؾ  اح٤مل، قمغم طمّمؾ اًمًٜم٦م هذه ومٌٕمد ،ويٕمٓمل اعم٤ٌمًمغ سمٕمض

 ؟اح٤مل هذا طمٙمؿ ُم٤م

  أطمقال قمٚمٞمف وًمقطم٤مًم٧م احلقل، قمٚمٞمف وطم٤مل ٟمّم٤مسم٤مً  سمٚمغ يم٤من إن اح٤مل هذا: اًمِمٞمخ

 هذه قمـ اح٤مل زيم٤مة خُيْرج أن ومٕمٚمٞمف اًمًٜملم: هذه يمؾ قمـ اًمزيم٤مة خيرج ول وؾمٜملم

 ؾمٜمف يمؾ قمـ إظمراضمف قمـ  شم٠مظمر وم٢من واعم٤ًميملم، ًمٚمٗم٘مراء طمؼ هذا ٕنف ،يمٚمٝم٤م اًمًٜملم

 يمؾ قمـ اح٤مل ذاك قمـ  اًمزيم٤مة إظمراج وضمقب ُمـ يً٘مط ٓ ومذًمؽ  آظمر، أو سم٥ًٌم

 . ؾمٜمتٝم٤م ذم  ؾمٜم٦م

٤ًٌم يم٤من اح٤مل هذا اح٤مل هذا هق يٛمٚمؽ ُم٤م  إُمقال سمٕمض يًتديـ يم٤من هق :افسائؾ  هم٤مئ

 .قمٜمده اًمكم ديقٟمف يقذم طمتك قمٜمده اًمٜمّم٤مب، ُمـ أىمؾ يٕمٜمل اح٤مل، هذا ضم٤مءَ  ومٚمم قمٚمٞمف،

 .اح٤مل هذا طمٌٞم٤ًمً  يم٤من طمٞمٜمم أنف اعمقوقع ،زيم٤مة قمٚمٞمف ُم٤م اًمٜمّم٤مب ُمـ أىمؾ إذا : اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :افسائؾ

 ٓ؟ أم اًمٜمّم٤مب يٌٚمغ يم٤من : اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ يٌٚمغ، :افسائؾ

 قمـ ٟم٘مص  ومٝمؾ اح٤مل، ذاك ُمـ يٓمرح اح٤مل، هذا اؾمت٘مرض طمٞمٜمم ،ـمٞم٥م : اًمِمٞمخ
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 .اًمٜمّم٤مب

 .اًمٜمّم٤مب قمـ يٜم٘مص ٟمٕمؿ،  :افسائؾ

  أيمثر أو ؾمٜم٦م ىمٌؾ ُمـ ُم٣م ُم٤م  يم٤من إذا وأُم٤م ،ٟم٘مص يقم زيم٤مة ٓ طمٞمٜمئذٍ  : اًمِمٞمخ

 .اًمزيم٤مة إظمراج ُمـ سمد ومال  يم٤مُمؾ، واًمٜمّم٤مب

 ،ديٜم٤مر أرسمٕممئ٦م ومٚمٜم٘مؾ ٟمّم٤مب  شم٘مري٤ٌمً  اح٤مل ُمـ ُمٌٚمغ قمٜمدٟم٤م  قمٗمقاً  ـمٞم٥م، :افسائؾ

 ومٝمؾ ،أظمرى ديٜم٤مر ُم٤مئ٦م زادت سمِمٝمر احلقل  قمٚمٞمف حيقل أن ىمٌؾ  ديٜم٤مر إرسمٕممئ٦م ومٝمذه

 ؟..أم اح٤مل مجٞمع يزيمك

ر ٟمحـ ظمٚمٞمٜم٤م سمٛمٕمٜمل سم٤مًمٜمّم٤مب، ُيٚمحؼ : اًمِمٞمخ  ،صقرت مم٤م أيمؼم صقرة ُٟمَّمقِّ

 احلقل طمقٓن ىمٌٞمؾ  اًمًٜم٦م، ىمٌٞمؾ ذم ديٜم٤مر أرسمٕممئ٦م ومرو٧م يمم اًمٜمّم٤مب ٟمّم٤مب، قمٜمده

 زائد ديٜم٤مر إرسمٕممئ٦م قمـ خيرج ومٝمق  ديٜم٤مر، أرسمٕممئ٦م قمٜمده وهق ُم١مًمٗم٦م أخقف ضم٤مءه

 جمٛمقع قمـ  وخيرج سم٤مًمٜمّم٤مب، شمٚمحؼ احلقل، اٟمتٝم٤مء ىمٌٞمؾ ضم٤مءشمف اًمتل  اعم١مًمٗم٦م إًمقف

 .ًمديف اًمذي اح٤مل

 .مجٞمٕم٤مً ً يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 .مجٞمٕم٤مً : اًمِمٞمخ

 ...يمٚمف يٕمتؼم أي :اًم٤ًمئؾ

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمراضمح اًم٘مقل هق هذا: اًمِمٞمخ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا ًمٙمـ طم٤ًمب، وُمـ ىمٞمد ُمـ ٟمّم٤مب ًمٙمؾ سمد ٓ أنف: آظمر ىمقل وهٜم٤مك 

ه ،أنّم٦ٌم قمدة اًمٞمقم ذم يتؿ رسمم اًمت٤مضمر..،يٓم٤مق ُم٤مٓ سمتٙمٚمٞمػ أؿمٌف أُمر ًمٚمتُّج٤مر  ومٌدِّ

 ُمـ اًمنميٕم٦م سم٘مقاقمد إًمٞمؼ وًمذًمؽ ،يمذا اًمٜمّم٤مب وسمدأ يمذا ص٤مر اًمٗمالين يقم يًجؾ

 .آٟمٗم٤م ىمٚمٜم٤مه اًمذي اًم٘مقل هق صم٤مٟمٞم٦م، ضمٝم٦م ُمـ ًمٚمٗم٘مراء وإنٗمع ضمٝم٦م،

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :اًم٤ًمئؾ

 .اًمٖمٜمؿ سم٤مقمٝمؿ شم٘مري٤ٌمً  سمِمٝمر احلقل ىمٌؾ  همٜمؿ قمٜمده  واطمد إذا :اًم٤ًمئؾ
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 .اًمٜمّم٤مب يٜم٘مص أن دون احلقل طمقٓن يِمؽمط ٕنف ،ظمالص: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :افسائؾ

 .اًمزيم٤مة ارشمٗمٕم٧م ٟم٘مص وم٢مذا: اًمِمٞمخ

 ..سمِمٝمر اًمٜمّم٤مب ىمٌؾ  قم٤مم ويمؾ :اًم٤ًمئؾ

 ًمٙمـ ،زيم٤مة ومال ي٘م٤مل يمم اخل٤مـمر  قمٗمق راح إذا ،اطمتٞم٤مل ي٘مّمد ُم٤م ًمٙمـ ،إيف: اًمِمٞمخ

 .حيت٤مل ٓ أن سم٘مّمد

 .ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 يقُملم سمٞمقم  احلقل اٟمتٝم٤مء ىمٌٞمؾ يم٤من أنف  اًمٗم٘مٝم٤مء، سمٕمض قمـ ىمٞمؾ يمم يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 أرضمع احلقل اٟمتٝمك وم٢مذا ،اهل٦ٌم إقم٤مدة جيقز  قمٜمده وهق ه٦ٌم، ،ًمزوضمتف اًمزيم٤مة يٕمٓمل

 .اطمتٞم٤مل هذا  اًمزيم٤مة ُمـ يتخٚمص وسمذًمؽ  إًمٞمف اح٤مل

 ،سم٤مًمٞمٝمقد يتِمٌف و يٗمٕمؾ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال اًمٞمٝمقد، ؿم٠من ُمـ هق وآطمتٞم٤مل 

 .ٟمٕمؿ ،واعم٤ًميملم ًمٚمٗم٘مراء فمٚمؿ ومٞمف  يم٤من ومٞمم ظم٤مص٦م

 ( 11: 33: 41/ 486/ واًمٜمقر اهلدى)

 احلقل حيقل أن ؿبؾ افزـاة إخراج حؽؿ

 سمٛمدة احلقل حيقل أن ىمٌؾ اًمزيم٤مة إظمراج جيقز هؾ: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل: ُمداظمٚم٦م

 وأيمثر؟ صمالصم٦م أو يمِمٝمريـ

 ٓ وٟمحـ قم٤مضمٚمف، اًمؼم ظمػم سم٤مب ُمـ ذًمؽ ًمٕمؾ سمؾ ذًمؽ، ُمـ ُم٤مٟمع ٓ: اًمِمٞمخ

 قمٛمف ُمـ أظمذ أنف ط اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ذًمؽ ٕن وإٟمم اجلٛمٚم٦م هذه قمغم وم٘مط هذا ٟم٘مقل

 اًمقضمقب، طمٚمقل ىمٌؾ ُم٘مدًُم٤م اًمزيم٤مة إظمراج وًمذًمؽ ُم٘مدًُم٤م، اًمًٜمتلم زيم٤مة اًمٕم٤ٌمس

 .أومْمؾ ًمٕمٚمف سمؾ ضم٤مئز ومٝمذا

 (11:54:15/ 4 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)
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 ديـ فؼضاء ـؾف مافف ذهب ثؿ افزـاة إخراج يف تلخر رجؾ

 وافده ظـ ضارئ

 قمٚمٞمف ووضم٧ٌم طمقل قمٚمٞمف واٟم٘م٣م ُم٤مل، ًمف رضمؾ: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل: ُمداظمٚم٦م

 ديـ ًم٘مْم٤مء يمٚمف ُم٤مًمف ذه٥م اًمقىم٧م ٟمٗمس وذم اًمزيم٤مة، إظمراج قمـ شم٠مظمر وًمٔمروف اًمزيم٤مة،

٤ًٌم اًمزيم٤مة إظمراج ئمؾ ومٝمؾ اًمزيم٤مة، ُمٜمف خيرج رء يٌؼ ول ًمقاًمده، ـم٤مرئ  قمٚمٞمف؟ واضم

 يم٤من وًمٙمـ ومٞمف، ري٥م ٓ أُمر ومٝمذا ذُمتف ذم ىم٤مئًم  ئمؾ اًمقضمقب أن أُم٤م: اًمِمٞمخ

 أن أطمؼ اهلل ومديـ»: احلدي٨م ذم ضم٤مء يمم اًمٕم٤ٌمد، طمؼ قمغم اهلل طمؼ ي٘مدم أن يٜمٌٖمل

 ومٞمٌ٘مك أبٞمف، ديـ ًمقوم٤مء اًم١ًمال ذم ضم٤مء يمم ُم٤مًمف وذه٥م اًمقاىمٕم٦م وىمٕم٧م وىمد أُم٤م شي٘م٣م

 .طمٞم٤مشمف ُمـ رُمؼ آظمر إمم قمٜمف يً٘مط ٓ ذُمتف ذم ديٜم٤ًم قمٚمٞمف اعمٗمروو٦م اًمزيم٤مة

 (11:62:41/ 7 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)



 الشكاة توتأخزا





 423 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُمت٠مظمرات اًمزيم٤مة

 زـاة دؾع ظؾقف ؾفؾ اهلل إػ تاب ثؿ فسـقات يزـل يؽـ مل رجؾ

 اداضقة افسـقات

 اهلل إمم شم٤مب صمؿ اًمٙمثػم، اح٤مل يٛمٚمؽ ويم٤من اهلل ُمٕمّمٞم٦م ذم يم٤من رضمؾ :مداخؾة

 قمٚمٞمف؟ اح٤موٞم٦م اًمًٜمقات زيم٤مة سمدومع ٚمزميُ  ومٝمؾ ؾمٜمقات، سمٕمد

 .دسمُ  ٓ: اًمِمٞمخ

 . (:.42 :68/ 61/ واًمٜمقر اهلدى) 

  ادتعددة وإكصبة افػائتة إظقام زـاة

 هذا ُمـ اجلقاب ئمٝمر ًمٕمٚمف ـمٌٕم٤مً  اعمٗمروو٦م، ًمٚمزيم٤مة سم٤مًمٜم٦ًٌم ـمٞم٥م،: ُمداظمٚم٦م

 خيرج أن وأراد وأن٤مب شم٤مب صمؿ ـمقيٚم٦م، ؾمٜمقات قمدة ُيَزيمل ٓ فمؾ رضمؾ أنف اجلقاب

 إظمراضمٝم٤م؟ قمٚمٞمف واضم٥م ومٓمٌٕم٤مً  اًمزيم٤مة،

 .سمد ٓ :افشقخ

 ٟمز، أظمرضم٧م، يمؿ يٕمرف ٓ ومٝمق زراقمٞم٦م، أرض قمٜمده يم٤من وًمٙمٜمف: ُمداظمٚم٦م

 خيرضمٝم٤م؟ يمٞمػ اًمزيم٤مة ومٛم٘مدار

 اخلٗم٤مء، هبذا شمٙمقن اًمتل اعم٤ًمئؾ يمؾ ذم اعمرضمع هق يمم اًمٔمـ، سمٖمٚم٦ٌم: اًمِمٞمخ

 .حمدد رء ذم ُم٤م يٕمٜمل جيتٝمد -ُمثالً – شم٘مديراً  ي٘مدر اًمٔمـ، همٚم٦ٌم يًتٕمٛمؾ

 . ( :..9 :13/   13/   واًمٜمقر اهلدى)

 احلع ظذ يزـل ٓ شـقات شبع بؼل

 يٕمٜمل اًمذه٥م وهذا ًمزوضمف، يمثػم ذه٥م قمٜمده ؾمٜمقات ؾمٌع ُمٙم٨م رضمؾ: اًم١ًمال

 ؟...يزيمل ل ؾمٜمقات ؾمٌع احلٙمؿ سمٞمٕمرومش ُم٤م يٕمٜمل اًمزيٜم٦م ذه٥م هذا..ىمٞمٛم٦م ذو

 .ًمٚمٜم٤ًمء ظمػم وذًمؽ يمٚمف، اًمٌٞم٧م ذه٥م وًمق ؾمٜمقات ؾمٌع قمـ اًمزيم٤مة خيرج: اًمِمٞمخ

 . (:.19 :16/  53/    واًمٜمقر اهلدى) 





 الشكاة تكسيي تأجين





 424 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف شم٠مضمٞمؾ شم٘مًٞمؿ اًمزيم٤مة

 تؼسقؿفا وتلجقؾ آمـ، مؽان يف ووضعفا افزـاة إخراج حؽؿ

 آخر بؾد ؾؼراء إػ كؼؾفا يتقرس حغ إػ

 وشم٠مضمٞمؾ آُمـ، ُمٙم٤من ذم وووٕمٝم٤م اًمزيم٤مة إظمراج شمؿ إذا ومٞمم احلٙمؿ]: ُمداظمٚم٦م

 ؟[آظمر سمٚمد وم٘مراء إمم ٟم٘مٚمٝم٤م يتٞمن طملم إمم شم٘مًٞمٛمٝم٤م

 اعمزيمل ًمٕمؾ اطمتٞم٤مـم٤ًم، قمٚمٞمٝم٤م ويمت٥م طمريز، ُمٙم٤من ذم ووٕم٧م إذا ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 ٟم٘مؾ ومٞمجقز اًمٗم٘مراء، أوئلؽ إمم شمّمؾ أن يْمٛمـ أنف سمحٞم٨م.. آظمره إمم ُم٤مت.. ُمرض

 ُمٕم٤مذ طمدي٨م ٕن وهمػمه: اًمِم٤مومٕمل إًمٞمف يذه٥م ح٤م ظمالوم٤مً  آظمر سمٚمد إمم سمٚمد ُمـ اًمزيم٤مة

 .. وسمخ٤مص٦م اعمٜمع ذم سحي٤مً  ًمٞمس سمف، يًتدًمقن اًمذي

 هؿ وم٢من»: ًمف وىم٤مل اًمٞمٛمـ إمم اًمرؾمقل أرؾمٚمف ح٤م أفمـ؟ ُمٕم٤مذ طمدي٨م شمٕمرف

 ٓ أنف قمغم يدل ٓ: أوًٓ  احلدي٨م ومٝمذا «وم٘مرائٝمؿ قمغم ًمؽمد أُمقاهلؿ ُمـ ومخذ أضم٤مسمقك

 إمم ُمثالً  ىم٤مل ُم٤م سمالد جمٛمققم٦م اًمٞمٛمـ ٕن آظمر: سمٚمد إمم سمٚمد ُمـ اًمزيم٤مة إظمراج جيقز

 .يٕمٜمل طمدد صٜمٕم٤مء،

د ًمق أنف: أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م، ُمـ هذا  يم٤من إذا جيقز ٓ أنف يٕمٜمل ٓ هذا طَمدَّ

 طمجر إذاً َ ومٞمجقز إومم، اًمٌٚمدة ُمـ أطمقج -ُمثالً – هؿ أظمرى سمٚمدة ذم وم٘مراء هٜم٤مك

 .أظمرى سمٚمدة ذم وم٘مراء إمم إليّم٤مهل٤م اًمزيم٤مة ُم٤مل

 افزـاة تقزيع تـظقؿ

 قمٛمٚمٜم٤م أنف اومؽموٜم٤م ًمق: أن اًمزيم٤مة، طمقل ـمرطمتف أن٤م اًمكم اًم١ًمال شمٌع :مداخؾة

 اًمٗم٘مراء قمغم هذا اح٤مل شم٘مًٞمؿ قمٛمٚمٞم٦م هؾ واًم٘مقاٟملم، إنٔمٛم٦م قمـ ظم٤مرج اًمزيم٤مة ذم

 أن اح٤مل ص٤مطم٥م اًمٖمٜمل ومٞمف ويمٚمٜمل اًمذي اح٤مل هذا يت٠مظمر أنف سمحٞم٨م اًمِمٝمر، سمرأس

 أظمرج أن قمكمّ  جي٥م هؾ وُمٕمٜمك وُمٕمّمٞم٦م؟ إصمؿ هذا شم٠مظمػم ذم قمكمّ  هؾ قمٜمف، ُأظْمِرج

 هذا أؤظمر أن زم جيقز أنف أو واطمد، آن ذم اًمٗم٘مػمة اًمٕم٤مئالت قمغم وأوزقمف يمٚمف اح٤مل



 422 شم٠مضمٞمؾ شم٘مًٞمؿ اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمٗم٘مػم؟ ًمّم٤مًمح اًمٚمجٜم٦م شمراه٤م أو أن٤م أراه٤م اًمتل اعمّمٚمح٦م طم٥ًم وُأَوّزقمف اح٤مل

 ..ًمٜمًٛمل أو اًمت٠مظمػم، ُمـ ُم٤مٟمًٕم٤م أرى ٓ أين ؿمؽ ٓ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 .اًمتٜمٔمٞمؿ: ُمداظمٚم٦م

 شمٜمٔمٞمؿ قمـ ٟم٤مدم٤مً  اًمت٠مظمػم هذا يم٤من إذا اًمت٠مظمػم، ُمـ أطمًـ ٟمٕمؿ، اًمتٜمٔمٞمؿ: اًمِمٞمخ

ٌِّف ذط ُمـ زم سمد ٓ ًمٙمـ واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء ص٤مًمح وم٘مط ومٞمف ُيراقمك  إذا هذا: قمٚمٞمف ُأنَ

 ُمـ سمد ومال اًمتٕمجٞمؾ اؿمؽمط إذا أُم٤م واًمت٠مظمػم، اًمتٕمجٞمؾ سملم قمٜمده ومرق ٓ اًمٖمٜمل يم٤من

 .شمٜمٗمٞمده

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ُم٘م٤مم ي٘مقم هذا إُملم، اخلَـػّم  هذا أو اًمٚمجٜم٦م هذه أتّمقر أن٤م ٕن ٟمٕمؿ، أي: اًمِمٞمخ

 .اعمًٚمٛملم ُم٤مل سمٞم٧م

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ذم شُمـْجٛمع ومٝمل اًمٜم٘مديـ، زيم٤مة همػم شمٕمٚمٛمقن يمم اًمزيمقات ومٞمف شمتقومر اًمذي: اًمِمٞمخ

 .اعمّم٤مًمح طم٥ًم ذًمؽ يقزع ٟم٤مئٌف أو واخلٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم، ُم٤مل سمٞم٧م

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

ر  ُمـ إًذا سمد ومال: اًمِمٞمخ  أُمر هذا اًمزيمقات، هلذه آؾمتالم سُمٕمٞمد اًمتقزيع شم٠مظمُّ

 .ضمداً  ـمٌٞمٕمل

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 .اًمتٕمجٞمؾ ُمـ سمد ومال اًمتٕمجٞمؾ اؿمؽمط آٟمٗم٤ًم، ىمٚمٜم٤م يمم اًمٖمٜمل يم٤من إذا ًمٙمـ: اًمِمٞمخ

 .سم٠مس ٓ: اًمِمٞمخ

 ( 11: 31: 16/ 769/ واًمٜمقر اهلدى)

 



 الصدقات كتاب





 429 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب اًمّمدىم٤مت

 جائعغ جراكف يدع أن افغـل اجلار ظذ حيرم

 .شضمٜمٌف إمم ضم٤مئع وضم٤مره يِمٌع اًمذي اعم١مُمـ ًمٞمس[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [:ىم٤مل صمؿ شاجل٤مر طم٘مقق ُمـ»: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 ضم٤مئٕملم، ضمػماٟمف يدع أن اًمٖمٜمل اجل٤مر قمغم حيرم أنف قمغم واوح دًمٞمؾ احلدي٨م ذم

 يم٤مٟمقا  إن سمف يٙمتًقن ُم٤م ويمذًمؽ اجلقع، سمف يدومٕمقن ُم٤م إًمٞمٝمؿ ي٘مدم أن قمٚمٞمف ومٞمج٥م

ة،  .اًميوري٤مت ُمـ ذًمؽ وٟمحق قمرا

 (.681 ،678/ 3/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ومقافقفؿ افبقت أهؾ ظذ افصدؿة حتريؿ

 .شأنٗمًٝمؿ ُمـ اًم٘مقم ُمقازم وإن ًمٜم٤م، حتؾ ٓ اًمّمدىم٦م إن» [:ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

ًمٞمٝمؿ اًمٌٞم٧م أهؾ قمغم اًمّمدىم٦م حتريؿ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ  .وُمقا

 (.359/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 أمف ظـ افقفد صدؿة

 طمٚمٞم٤م وشمريم٧م شمقومٞم٧م أُمل إن: وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل رضمؾ أتك: ىم٤مل قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم قمـ

 أراد عمـ ىم٤مًمف. ُم٤مًمؽ قمٚمٞمؽ اطمٌس»:وم٘م٤مل قمٜمٝم٤م؟ شمّمدىم٧م إن يٜمٗمٕمٝم٤م ومٝمؾ شمقص، ول

 .ششمقصف ول أُمف سمحكم يتّمدق أن

 :احلدي٨م وم٘مف ُمـ :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وىمد. شمقص ل إذا أُمف قمـ يتّمدق أن ًمٚمقًمد ًمٞمس أنف يدل احلدي٨م فم٤مهر أن واقمٚمؿ 

 ي٤م: ىم٤مل قم٤ٌمدة سمـ ؾمٕمد أن: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمٜمٝم٤م سمخالومف، سحي٦م أطم٤مدي٨م ضم٤مءت

 قمٜمٝم٤م؟ سمٌمء شمّمدىم٧م إن يٜمٗمٕمٝم٤م ومٝمؾ - قمٜمٝم٤م هم٤مئ٥م وأن٤م - شمقومٞم٧م أُمل إن! اهلل رؾمقل



 471 ب اًمّمدىم٤متيمت٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وذم ش6422ش»داود أيب صحٞمح» وش 376 ص» شاجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» ذم خمرج وهق. ٟمٕمؿ: ىم٤مل

 أن قمغم حيٛمؾ أن وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف اجلٛمع ومٚمٕمؾ: أىمقل. هٜم٤مك ُمذيمقرة أظمرى أطم٤مدي٨م ُمٕمٜم٤مه

 قمغم جيٌف ل ط أنف وي١ميده .ُم٤مًمف يٛمًؽ سم٠من أُمره وًمذًمؽ حمت٤مضم٤م، وم٘مػما  يم٤من اًم٤ًمئؾ اًمرضمؾ

 قمٚمٞمؽ اطمٌس»: ًمف ىم٤مل وإٟمم ،شٓ»: ُمثال سم٘مقًمف قمٜمٝم٤م؟ شمّمدىم٧م إن يٜمٗمٕمٝم٤م ومٝمؾ: ؾم١ماًمف

 .أقمٚمؿ واهلل. زم سمدا ُم٤م هذا .إًمٞمف حل٤مضمتف أي ،شُم٤مًمؽ

 (.243/ 3/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 أحدهؿ ؾتباضل صفرية صدؿات إخراج ظذ مجاظة اتػؼ إذا

 اًمٗمرد شمٙم٤مؾمؾ وم٢مذا [ؿمٝمري سمِمٙمؾ صدىم٤مت إظمراج قمغم جمٛمققم٦م شمتٗمؼ] :اًم٤ًمئؾ

 ول اعمٌٚمغ هذا ومٞمٝم٤م يٍمف أظمرى أوضمٝم٤مً  ًمف أن رأى أو اعمٌٚمغ هذا دومع قمـ وشم٤ٌمـم٠م

د رسمم سم٤مًمت٘مّمػم واهتٛمقه وطم٤مؾمٌقه وٟم٤مىمِمقه ومٞمًتدقمقه يدومٕمٝم٤م  يٕمٜمل دم٤مهف ُمقىمػ حُيَدَّ

 .ذًمؽ ذم ظمػماً  اهلل ضمزاك اًمِمٞمخ رأي ومم اًمٗمرد، هذا دم٤مه

 اًمِمٝمري آؿمؽماك قمغم اجلمقم٦م أقمْم٤مء اشمٗم٤مق يٕمٜمل وهق اًمٙمالم أول أُم٤م :افشقخ

ٌقا  أن أُم٤م واًمت٘مقى اًمؼم قمغم واًمتٕم٤مون اخلػم قمغم اًمتٕم٤مون سم٤مب ُمـ ؿمؽ سمال ومٝمق  ُيرشمِّ

 ذم أصالً  ًمف ٟمٕمٚمؿ ٓ هذا ُم٤مدي٦م اًمٕم٘مقسم٦م هذه يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م قم٘مقسم٦م ذًمؽ قمغم

 إذا ومٞمم وهل أٓ واطمدة ُم٠ًمخ٦م ذم إٓ إقمغم احل٤ميمؿ ُمـ طمتك اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م

 وؿمحٞمح سمخٞمؾ سم٠منف ًمٚمح٤ميمؿ يٌدو زُمـ قمٚمٞمف وُم٣م زيم٤مشمف إظمراج قمـ اًمٖمٜمل ىَمٍمَّ 

 ؾمقى ومٞمم أُم٤م اًمٗمريْم٦م اًمزيم٤مة ذم هذا ًمف قم٘مقسم٦م قمٚمٞمف يْم٤مقمٗمٝم٤م أن ًمٚمح٤ميمؿ ومٞمجقز

 .جيقز ومال ذًمؽ

 (13 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 فؾػؼر كػع ؾقفا ـاشدة ببضاظة افتصدق حؽؿ

 أدى هق ـمٌٕم٤ًم، اًمت٤مضمر، طمقزة ذم شمٙمقن اًمتل اًمٌْم٤مئع قمغم اًمّمدىم٦م: مداخؾة
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 وىم٧م ذم قمٜمده اعمقضمقد اعمٌٚمغ وقمغم أرسم٤مطمٝم٤م قمغم اح٤مئ٦م ذم وٟمّمػ اصمٜملم زيم٤مة

 هل ًمٙمـ..يم٤ًمد ومٞمٝم٤م شمٙمقن: يٕمٜمل قمٜمده، متٌم ٓ شمٙمقن اًمٌْم٤مئع سمٕمض ذم اًمٜمّم٤مب،

 . ذه٥م ُمقؾمٛمٝم٤م -ُمثالً - شمٙمقن ؾمٞمئ٦م، شمٙمقن ٓ [ًمٙمـ يم٤مؾمدة] ـمٌٕم٤مً 

 . ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 ..ًمٚمٗم٘مػم ضمٞمدة هل ًمٙمـ ومٞمٝم٤م؟ اًمتّمدق جيقز هذه هؾ: ُمداظمٚم٦م

الً  ًمٞمس ًمٙمـ ،جيقز اجلقاز طمٞم٨م ُمـ اجلقاب ُمٗمٝمقم،: اًمِمٞمخ  . ُُمَٗمْمَّ

 . ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

ُٛمقا  َوٓ﴿: ي٘مقل اهلل ٕن: اًمِمٞمخ  ـمٌٕم٤مً  هذا ،[627:اًمٌ٘مرة] ﴾شُمٜمِٗمُ٘مقنَ  ُِمٜمْفُ  اخْلٌَِٞم٨َم  شَمٞمَٛمَّ

 اًمتٛمر ي٠مظمذ أطمدهؿ ومٙم٤من أنقاع، شمٕمٚمٛمقن يمم اًمتٛمر ًمٚمتٛمر، سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمزًم٧م أي٦م

 .هلؿ شمرسمٞم٦مً  أي٦م هذه وضمؾ قمز اهلل وم٠منزل سمف، ويتّمدق اًمرديء

ي٤مت قمـ شمّمٗمقا  وأن ٟمٗمًف، شمًٛمقا  أن جي٥م اإلٟم٤ًمن: يٕمٜمل  اإلُمٙم٤من، سم٘مدر اح٤مدِّ

ٟمف ويِم٤مرك  ُيراد رء أّي  أو اًمٓمٞم٦ٌم اًمٙمًقة أو اًمٓمٞم٥م اًمٓمٕم٤مم ذم اًمٗم٘مراء إظمقا

 جيقز؟ هؾ ًمٙمـ إومْمؾ، هق ومٝمذا سمف، اًمتّمدق

 ظمػم هق  اًمزيم٤مة ذم اًمٜمقع هذا إظمراج: يٕمٜمل اًمٕمدم، ُمـ ظمػم ومٝمق ؿمؽ، سمال جيقز 

 . اجلقاب هق هذا ُمٜمف، أومْمؾ هق مم٤م خترج أن ُمٜمف ظمػم ًمٙمـ ؿمؽ، سمال اًمٕمدم ُمـ

ـْ  ﴿: ُمداظمٚم٦م ٌُّقنَ  مِم٤َّم شُمٜمِْٗمُ٘مقا  طَمتَّك اًْمؼِمَّ  شَمٜم٤َمًُمقا  ًَم
 . [96:قمٛمران آل] ﴾حُتِ

ٌُّقنَ  مم٤َّم﴿: اًمِمٞمخ
 . ٟمٕمؿ [96:قمٛمران آل] ﴾حُتِ

 ( 11: 11: 17/ 837/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ثقاهبا؟ يصؾ هؾ ادتقىف ظـ افصدؿة

 ذم اعمتقرم يتّمدق ل إذا اهلل، رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة اهلل سمًؿ :اًم٤ًمئؾ

 ٟمص هذا ضم٤مري٦م؟ صدىم٦م واقمت٤ٌمره٤م أبٞمٝمؿ، قمـ اًمتّمدق ٕوٓده ومٞمجقز طمٞم٤مشمف،
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 ؟إول اًم١ًمال

 آظمر؟ ؿمٞمًئ٤م شمٕمٜمل ٓ جيقز هؾ شم٘مقل، طمٞمٜمم شمٕمٜمل وأن٧م: اًمِمٞمخ

 .سم٤مب ُمـ واقمت٤ٌمره٤م يٕمٜمل اجلقاز، أقمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 .حم٤مضة سمِّده٤م أقمٜمل ٓ أو أقمٜمل طم٤مًمف يتٕم٥م: اًمِمٞمخ

 .يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 ًمٞمس أنف أفمـ أن٤م ًمٙمـ جيقز، اجلقاب ـمٌٕم٤م ظمػًما  اهلل وضمزاك اهلل ؾم٤محمؽ: اًمِمٞمخ

 همػم صدىم٦م أو ضم٤مري٦م صدىم٦مً  أبٞمف قمـ اًمقًمد يتّمدق أن جيقز اجلقاب اًم١ًمال هٙمذا

 .جيقز وأنٗمع، أومْمؾ اجل٤مري٦م ًمٙمـ ضم٤مري٦م،

: صمالث ُمـ إٓ قمٛمٚمف اٟم٘مٓمع آدم اسمـ ُم٤مت إذا»:  ط اًمٜمٌل احلدي٨م يٕمٜمل :اًم٤ًمئؾ

 ومٕمٚمٝم٤م يم٠منف أجْم٤م شمٕمتؼم هذه ومٝمؾ ُمقشمف، ىمٌؾ سمحٞم٤مشمف ومٕمٚمٝم٤م يٕمٜمل هٜم٤م «ومٝمق ضم٤مري٦م صدىم٦م

 .أقمٜمل ُم٤م هذا سمحٞم٤مشمف،

 .أجْم٤م أىمّمده ُم٤م وهذا: اًمِمٞمخ

 ُمـ اًمقًمد أن قم٤مُم٦م ىم٤مقمدة قمٜمدٟم٤م هق ًمٚمجقاب شمتٛمٞممً  ؿمٞمًئ٤م ًمؽ أبلمِّ  ظمٚمِّٜمل ًمٙمـ

 ومالٟم٦م» أبٞمف قمـ يتّمدق أن ًمٚمقًمد جيقز أنف ذم ظم٤مص٦م أطم٤مدي٨م وقمٜمدٟم٤م، أبٞمف يم٥ًم

 .شٟمٕمؿ» ىم٤مل شقمٜمٝم٤م أتّمدق أن جيزي أو أتّمدق ومٝمؾ شمقصِ  ول ُم٤مشم٧م

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ﴿ ي٘مقل واهلل ،إب يم٥ًم ُمـ وم٤مًمقًمد  ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

ؾ ومٝمل ص٤محل٦م أقممل ُمـ ومٕمؾ ومٛمٝمم أبٞمف، ؾمٕمل ُمـ وم٤مًمقًمد [19:اًمٜمجؿ] جَّ ًَ  .ًمف شُم

 (11 :58 :51/ 722/واًمٜمقر اهلدى)

 فقافديف افقفد صدؿات أجر وصقل

 اٟم٘مٓمع آدم اسمـ ُم٤مت إذا»: طمدي٨م..ٟمٕمرف اجل٤مري٦م، اًمّمدىم٦م عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم: ُمداظمٚم٦م

 ًمق: وي٘مقل وي٠ًمل ص٤مًمح وًمد أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٠ميت شًمف يدقمق ص٤مًمح وًمد ُمٜمٝم٤م: صمالث ُمـ إٓ قمٛمُٚمف
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 يدقمق: احلدي٨م ٟمص سم٠من قمٚممً  يٜمت٘مؾ، إضمر ومٝمؾ اعمتقوم٤مة، ًمٕمٛمتل أو ًمقاًمدي ُمًجداً  سمٜمٞم٧م

 .ؿمٞمخ ي٤م رأجؽ ٟمًٛمع ومٜمح٥م يمذا، أو سمئراً  ًمف حيٗمر أو ًمف، يٌٜمل: ىم٤مل ذم ُم٤م ًمف،

 ًمٚمقًمد سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمدقم٤مء وذيمر ومال، ًمٕمٛمتف سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٜمٕمؿ، ٕبٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم: اًمِمٞمخ

 ٓ إم أو إب يم٤من ؾمقاء اًمقاًمد أن: يٕمٜمل ٓ احلدي٨م احلٍم، يٗمٞمد ٓ هذا اًمّم٤مًمح

 هق يمم: يٕمٜمل وإٟمم احلٍم ُيْٕمٓمل ٓ هذا اًمّم٤مًمح، دقم٤مئف ُمـ إٓ وًمده ُمـ يًتٗمٞمد

 هٜم٤مك ًمٞمس أنف: يٕمٜمل ٓ هذا ش٦مومَ رَ قمَ  ٩مُّ احلَ »: ىمقًمف ُمثؾ ُمـ اًمٕمريب إؾمٚمقب ُمٕمروف

 وهق احل٩م ذم رء أهؿ ذيمر سم٤مب ُمـ هذا وإٟمم قمروم٦م، ذم اًمقىمقف إٓ طم٩م ُمٜم٤مؾمؽ

 هٜم٤مك أخٞمس قمروم٦م، ذم اًمقىمقف يمٚمف احل٩م: يٕمٜمل ٓ قمروم٦م، احل٩م قمروم٦م، ذم اًمقىمقف

 اًم٘مدوم، وـمقاف اًمّمٌح، وصالة اعمزدًمٗم٦م، وسمٞم٤مت اجلٛمرات، ورُمل ،ُمٜمك سمٞم٤مت

 .اعمنموقم٦م إؿمٞم٤مء هذه احلدي٨م يٜمٗمل ٓ اإلوم٤مو٦م، وـمقاف

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ احلدي٨م وضم٤مء اًم٘مرآن ٟمزل وسمف اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم أؾمٚمقب هذا

 .اًمًالم

الةَ  َأىمِؿِ ﴿ ْٛمسِ  ًمُِدًُمقكِ  اًمّمَّ ِؼ  إمَِم  اًمِمَّ ًَ  يَم٤منَ  اًْمَٗمْجرِ  ىُمْرآنَ  إِنَّ  اًْمَٗمْجرِ  َوىُمْرآنَ  اًمٚمَّٞمْؾِ  هَم

ء] ﴾َُمِْمُٝمقًدا  صالة وإٟمم اًمٗمجر، ىمرآن وم٘مط يٕمٜمل ٓ اًمٗمجر، ىمرآن هٜم٤م ذيمر [78:اإلها

 .اًم٘مراءة وهل أٓ أريم٤من ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م أهؿ اًمّمالة ُمـ ذيمر ًمٙمٜمف اًمٗمجر،

 رء، أهؿ ٕنف اًمدقم٤مء: ذيمر شًمف يدقمق ص٤مًمح ووًمد»: ىم٤مل قمٜمدُم٤م هٜم٤م يمذًمؽ

ًمد وهق اعمٞم٧م، يًتٗمٞمده أن يٛمٙمـ رء وأهع  .ًمقًمده اًمقا

ًمديـ أن أُم٤م  أُمر ؿمؽ سمال ومٝمذا اًمدقم٤مء، همػم ُمـ اًمّم٤مًمح اًمقًمد ُمـ يًتٗمٞمدان اًمقا

 إن»: -ومٛمثالً - أظمر سمٕمْمٝم٤م قم٤مُم٦م وٟمّمقص سمٕمْمٝم٤م، ظم٤مص٦م سمٜمّمقص سمف، ُم٘مٓمقع

 أطم٩م» طم٩م قمٚمٞمٝم٤م أنف أظمرى، «ٟمٕمؿ: ىم٤مل سمٜمذره٤م؟ أوذم أوم٤م ٟمذر ٤موقمٚمٞمٝم اومُتٚمَِت٧م أُمتل

 أيب إن »: سم٤معمقوقع يتٕمٚمؼ ُم٤م أؿمٝمر ُمـ وهق اخلثٕمٛمٞم٦م وطمدي٨م شٟمٕمؿ: ىم٤مل قمٜمٝم٤م؟

: ىم٤مل قمٜمف؟ أوم٠مطم٩م احل٩م، ذم اهلل ومريْم٦م أدريمتف وىمد اًمرطمؾ، قمغم يث٧ٌم ٓ يمٌػم ؿمٞمخ

ل  .احلٍم سمٛمٕمٜمك شص٤مًمح وًمد »: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ي٠مت ل: وم٢مذاً  «قمٜمف طُمجِّ

٠ٌَّمْ  َلْ  َأمْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ومٛمثؾ: اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص أُم٤م  ﴾ُُمقؾَمك ُصُحِػ  ذِم  سمَِم  ُيٜمَ
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ِهٞمؿَ ﴿ [12:اًمٜمجؿ] َّٓ ﴿[ 17:اًمٜمجؿ] ﴾َورمَّ  اًمَِّذي َوإسِْمَرا [ 18:اًمٜمجؿ] ﴾ُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  َأ

٤منِ  َس ًَمٞمْ  َوَأنْ ﴿ ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  أـمٞم٥م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سمْمٛمٞمٛم٦م [19:اًمٜمجؿ] ﴾ؾَمَٕمك َُم٤م إِ

 .«يمًٌٙمؿ ُمـ أوٓديمؿ وإن يده، قمٛمؾ ـُم اًمرضمؾ يم٥ًم اًمٙم٥ًم،

ُُمقا  َُم٤م َوَٟمْٙمت٥ُُم ﴿: شمٕم٤ممم وىمقًمف  ومٙمؾ أبٞمف، أثر ُمـ وم٤مًمقًمد [36:يس] ﴾َوآصَم٤مَرُهؿْ  ىَمدَّ

ًمد اًمّم٤مًمح اًمقًمد يٗمٕمٚمف قمٛمؾ  ُمًجداً  سمٜمك ُمـ: وهلذا يمٌػم، طمظ ُمٜمف واًمقاًمدة ومٚمٚمقا

 سمٜمك ُمـ: وٟم٘مقل ًمٖمق، ٕهن٤م اًمروح يمٚمٛم٦م ٟمرومع وٟمحـ اًمٞمقم، ي٘مقًمقن يمم أبٞمف روح قمـ

 سمٜمك ًمق ٕبٞمف، يٜمق ول اعمًجد سمٜمك ًمق مم٤م أيمثر أب٤مه ذًمؽ ومٞمٜمٗمع أبٞمف، قمـ ُمًجداً 

 وم٤مٕنٗمع أبٞمف قمـ اعمًجد سمٜمك ًمق ًمٙمـ ُمٜمف، طمظ وٕبٞمف أضمره ومٚمف اهلل ًمقضمف اعمًجد

 .سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس إول، دون هذا هق ٕبٞمف

 إضمر؟ يتٕمدى ٓ ؿمٞمخ ي٤م: يٕمٜمل :مداخؾة

ًمديـ إضمر يتٕمدى ٓ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ  ومٞمف: ٟمحـ ومٞمم: ىمٚم٧م ومٞمف، ٟمحـ ُم٤م ُمثؾ ذم اًمقا

 ٟم٤مؾًم٤م قَمٚمَّؿ رضمؾ: -ُمثالً - اعمتٕمٚم٘م٤مت، أو اعمَُتَٕمٚمِّ٘م٤مت سم٤مظمتالف ختتٚمػ إُمثٚم٦م ٕن

 وهق ُمٜمف، طمٔمف ومٚمٚمٛمٕمٚمؿ اًم٘مرآن يتٚمقن اًمٓمٚم٦ٌم ه١مٓء ُمـ ُوضِمدَ  ومٓم٤مح٤م ًمٚم٘مرآن، شمالوة

 أو»: ذيمرشمف اًمذي احلدي٨م يمذًمؽ اًم٤ًمسم٘م٦م، أي٦م ُمـ ُيًتٗم٤مد -أجْم٤مً – وهذا ىمؼمه، ذم

 سمٕمٛمؾ آٟمتٗم٤مع سمٕمٛمقم يتٕمٚمؼ ومٞمم ًمٙمـ سمف، يٜمتٗمع اًمذي اًمٕمٚمؿ ُمـ وهذا «سمف ُيٜمَْتٗمع قِمْٚمؿ

ًمديـ يتٕمٚمؼ اًمٕمٛمقم ومٝمذا اًمرضمؾ  ..ٟمٕمؿ وم٘مط، سم٤مًمقا

 سمٜمك إذا اعمًجد، يٌٜمل أن ُمـ أنٗمع أبٞمف قمـ ٟمقاه٤م إذا أنف: اًمّمقرة: ُمداظمٚم٦م

 هذا أن سمٜمٞم٦ّم يٌٜمٞمف أن يريد ٕنف إومم: اًمّمقرة دون ًمٙمـ ٕبٞمف، طمظ يٙمقن اعمًجد

 .ٕبٞمف أنٗمع يٙمقن اعمًجد

 .مت٤مم: اًمِمٞمخ

 ...[ٓ أم] أبٞمف، قمـ يٜمقي أن: اًمِمخص ًمذاك أنٗمع أهيم: أن: ُمداظمٚم٦م
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: يمٚمٛم٦م ؾمٛمٕم٧م سم٤مًمٕمٙمس، واًمٕمٙمس: ىمٚم٧م هذا، ذم اجلقاب ؾمٌؼ: اًمِمٞمخ

 [.هق] ًمف أنٗمع ومٝمذا ٕبٞمف يٜمقِ  ل اعمًجد سمٜمك إذا: يٕمٜمل سم٤مًمٕمٙمس؟ واًمٕمٙمس

 ( 11 :47: 47/   371/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11 :48: 51/   371/  واًمٜمقر اهلدى) 

 وؽرها تصقير وآٓت تزظات مؽتب ؾتح جيقز هؾ

 افصدؿات؟ مـ

 .. .اًمتّمقير آٓت وشُمِْمؽمى ًمٚمتؼمقم٤مت، ُمٙمت٥م ُيٗمتح اًمّمدىم٦م ُم٤مل ُمـ هؾ: افسمال

 ىمٚم٧م؟ يمٞمػ يمٞمػ قمٗمقاً،: اًمِمٞمخ

 اًمتّمقير آٓت وشُمِْمؽَمى ًمٚمتؼمقم٤مت، ُمٙمت٥م ُيْٗمَتح اًمّمدىم٦م ُم٤مل ُمـ هؾ: اًم١ًمال

 اًمزيم٤مة؟ ُم٤مل دون اعمٙمت٥م، إجي٤مر ُمٜمف ويٍمف وهمػمه٤م، واًمٙمت٤مسم٦م

 اًمزيم٤مة؟ ُم٤مل ُمـ ًمٞمس شمٓمقع،  صدىم٤مت يٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 .اًمزيم٤مة ُم٤مل ُمـ ًمٞمس: ُمداظمٚم٦م

 هب٤م، اًمتٍمف قَمٞمَّٜمقا  أم ُمٓمٚم٘م٦ًم، صدىم٦مً  شمّمدىمقا  شمّمدىمقا  اًمذيـ ـمٞم٥م،: اجلقاب

 .يٕمٞمٜمقا  ل ُم٤م ذم ٟمٍمف أن ٟمحـ جيقز ومال قمٞمَّٜمقا  إذا ومال، وإٓ ضم٤مز إول هق يم٤من وم٢من

 (  11 :54 :66/ 742/واًمٜمقر اهلدى) 

 جيقز وهؾ ،ؼراءافػ فصافح تاافصدؿ أمقال اشتثامر حؽؿ

ض جتاري مؼوع يف افصدؿات أمقال اشتثامر  ُمَعرَّ

 واخلسارة؟ فؾربح

 ُمٜمِمقًرا وزقمٜم٤م اًمؽماث إطمٞم٤مء مجٕمٞم٦م ذم واًمقص٤مي٤م، إوىم٤مف عمقوقع :مداخؾة
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 ٓؾمتثمر وذًمؽ اجل٤مري٦م، اًمّمدىم٦م ُمنموع أؾمٛمٞمٜم٤مه عمنموع ًمٚمتؼمع اخلػم أهؾ يدقمق

 اعمدارس وسمٜم٤مء اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٦ٌم قمغم يم٤مًمٍمف اخلػمي٦م، اعمِم٤مريع دقمؿ ذم إُمقال هذه

 .اًمزيم٤مة وأُمقال سم٤مًمّمدىم٤مت ًمٚمتؼمع اًمٜم٤مس دقمقة يم٤مٟم٧م دقمقشُمٜم٤م وـمٌٕم٤مً  آظمره، وإمم

 :صؼغ فف افسمال

 اًمٗم٘مراء؟ ًمّم٤مًمح ٟمًتثٛمره٤م أن ًمٜم٤م حيؼ هؾ: اًمزيم٤مة ُٕمقال سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؾمٌؼ ح٤م شمٙمرار هذا: اًمِمٞمخ

 .اًمٌمء هذا أقمرف أن٤م: ُمداظمٚم٦م

 .وراءه٤م ُم٤م إيََمَٛم٦م وراء ُم٤م: إذاً : اًمِمٞمخ

 .اًمّمدىم٤مت عمقوقع: إذاً : ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ؟: اًمِمٞمخ

ء، ٟم٘مداً  شمقزع أن جي٥م قمرومٜم٤م ُم٤م طم٥ًم -ـمٌٕم٤مً – اًمزيم٤مة إذا: إذاً : ُمداظمٚم٦م  ًمٚمٗم٘مرا

 .اًمّمدىم٤مت عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم! ـمٞم٥م

 يٙمقن سمد ٓ اًمٕم٤مم، سم٤معمٕمٜمك اًمّمدىم٤مت عمقوقع ٟمٜمت٘مؾ أن ىمٌؾ أىمؽمح أن٤م: اًمِمٞمخ

 ...صٜمدوىملم قمٜمديمؿ.. ومّمؾ قمٜمديمؿ

 شمًٚمٛمقٟمف وهذا اًمزيم٤مة، صٜمدوق ذم ووٕمتٛمقه اًمزيم٤مة سممل ضم٤مءيمؿ ُمـ ٟمٕمؿ، 

 اًمّمدىم٤مت: اًمث٤مين واًمّمٜمدوق اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم قمٚمٞمٝمؿ ُٟمّص  ممـ اًمزيم٤مة عمًتح٘مل

 .اًمّمدىم٤مت ُمقوقع إمم شمٜمت٘مؾ وأن هلل، وم٤محلٛمد اًمقاىمع هق هذا يم٤من وم٢مذا اًمٕم٤مُم٦م،

 ..ًمٜم٤م أووح ؾمٞم٤مؾمٞم٦م..:ُمداظمٚم٦م

 أن قمٛماًل، سمف ىم٤مئٛمقن أنتؿ اًمذي اًمٗمّمؾ هذا يٜمنم أن يٜمٌٖمل: ي٘مقل هق: اًمِمٞمخ

 ذم ُيقوع اًمّمدىم٦م َأقْمٓمقا  إذا إهنؿ صمؿ أوًٓ، اًمنمقمل احلٙمؿ اًمٜم٤مس يٕمرف طمتك ُيٜمنَْم 

 .اًمزيم٤مة صٜمدوق ذم ُوِوعَ  اًمزيم٤مة أقمٓمقا  وإذا اًمّمدىم٦م، صٜمدوق

 ٓ وُم٤م يّمح ُم٤م ُيرض، ٓ وُم٤م ُيرض ُم٤م اإلؾمالُمل اًمٕم٤مل ذم: يٕمٜمل -ؿمؽ سمال-
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 يٙمقن وم٘مد يقاوم٘مٜم٤م، ٓ ُمـ أو يقاوم٘مٜم٤م ُمـ أو يقاوم٘مٜم٤م ُم٤م اإلؾمالُمل اًمٕم٤مل وذم يّمح،

ف يرى ٓ: أن٤م ُمثكم رضمؾ هٜم٤مك  إظمرى اخلػمي٦م اعمِم٤مريع ذم اًمزيم٤مة سممل اًمَتٍمُّ

ومٝم٤م، واًمّمدىم٤مت اًمزيمقات دمٛمع مجٕمٞم٦مً  هٜم٤مك أن أقمٚمؿ ومحٞمٜمم اًمٕم٤مُم٦م،  ٓ سوم٤مً  وشَمٍْمِ

 .ُمنموقم٤مً  أن٤م أراه

 اًمزيم٤مة ُأظْمِرج ومال ٟمٗمز، سممزم أؿمح أن وم٢مُم٤م ٟمٗمز، قمغم أنٙمٛمش أومٕمؾ؟ ُم٤مذا: إذاً  

 اًمتحري أو احلٙمٛم٦م ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس رسمم سوم٤مً  اًمٍمف، أن٤م أتقمم أو اهلل، ؾمٛمح ٓ ُمٓمٚم٘م٤مً 

 اًمدىمٞمؼ، اًمٕمٚمٛمل اًمتٗمّمٞمؾ هبذا شم٘مقم إؾمالُمٞم٦م مجٕمٞم٦م هٜم٤مك سم٠من قمٚمٛم٧م وم٢مذا ذًمؽ، ٟمحق أو

ٕمٜمل ومٝمذا  اًمزيم٤مة: صٜمدوق اًمّمٜمدوق، هذا إمم ُم٤مزم سمزيم٤مة أت٘مدم أن أُمث٤مزم ويِمجع ُيَِمجِّ

ٚمَّؿ ٕنف ًَ  اًمتٜمقير طمٞم٨م ُمـ وم٤مئدة ُمزدوضم٦م، وم٤مئدة ومٞمف هذا: يٕمٜمل سمٞمد، يداً  ًمٚمٗم٘مراء ؾَمُٞم

 ُمٕمٙمؿ، ٟمحـ أنف ُٕمقاهلؿ اعمزيملم شمٓمٛملم طمٞم٨م ُمـ ووم٤مئدة اًمنمقمل، سم٤محلٙمؿ واًمتٌّمػم

 .اًمًٜم٦م قمغم ًمف، سومف وُمِرَض  ومٞمم ؾمٞمٍُمف ُم٤مًمٙمؿ

 ُمـ سمتقيمٞمؾ اًمّمدىم٤مت أُمقال اؾمتثمر جيقز هؾ: ظمػًما  اهلل ضمزاك..:ُمداظمٚم٦م

 -ومٕمالً – ُمٕمرو٦م هل أو واخل٤ًمرة، ًمٚمرسمح شمتٕمرض ىمد اؾمتثمري٦م ُمِم٤مريع ذم اعمتّمدق

 .ُم٤م ُمدرؾم٦مٍ  ذم اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم قمغم ٟمقىمٗمٝم٤م وىمػ، ُمزرقم٦م ٟمِمؽمي يم٠من واخل٤ًمرة، ًمٚمرسمح

: ٟم٘مقل آظمر رء اًمقىمػ صدىم٦م، وسملم وىمػ سملم: ؿمٕمٌت٤من ًمف ؾم١ماًمؽ ٓ،: اًمِمٞمخ

 .جيقز

 أن٤م ختن، وىمد شمرسمح ىمد: ىمٚم٧م ويمم دم٤مرة سمف ُيِمؽمى اح٤مل هذا ُم٤مل، اًمّمدىم٦م أُم٤م

 طمظ ومٛمـ اًمتج٤مرة رسمح٧م إذا أنف: اعمتّمدىملم قمغم صم٘مٞمؾ وهق سمنمط إٓ هذا أرى ٓ

وقن إهمٜمٞم٤مء طمظ طمًـ ُمـ ظمنت وإذا اًمٗم٘مراء،  .اخل٤ًمرة ُيَٕمقِّ

 ...طمٔمٝمؿ طمًـ ُمـ: ُمداظمٚم٦م

 ..يٕمرف اًمذي ىمّمدك: ُمداظمٚم٦م

 .إظمروي طمٔمٝمؿ أقمٜمل: اًمِمٞمخ

 هلذا و٤مُمٜم٦م شمٙمقن أن جي٥م اًمتل هل اإلؾمالُمٞم٦م اجلٛمٕمٞم٦م: يٕمٜمل اعمقيمؾ: ُمداظمٚم٦م
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َتْثَٛمر؟ اح٤مل ًْ  اعمُ

 ُْمـ؟ ُِمـ أو ُمٜمٝم٤م، اح٤مل اجلٛمٕمٞم٦م: اًمِمٞمخ

 ُمنموع: شم٘مقل اًمٜمنمة هذه ىمرأه٤م، ٟمنمةٍ  قمغم سمٜم٤مءً  يتّمدق رضمؾ ٓ،: ُمداظمٚم٦م

 اعمِم٤مريع هذه ريع.. يمذا.. ُمزرقم٦م.. ُمٓمحٜم٦م: -ُمثالً - هذه ذم ٟمٕمٛمؾ اجل٤مري٦م، اًمّمدىم٦م

 أُمقال ُمـ اح٤مل هذا ٟم٠مظمذ ؾمقف أنٜم٤م يٕمٚمؿ هق: يٕمٜمل واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء قمغم وىمػ

 .ظمػمي٦م ُمِم٤مريع ذم وٟمْمٕمف اًمّمدىم٤مت

 اعم٘مؽمطمقن؟ أنتؿ أو. .ي٘مؽمح هق يٕمٚمؿ، شمٕمٜمل ًمٞمس هق، أو: اًمِمٞمخ

 ..ُم٤مل هذا: ي٘مقل يٗمقوٜم٤م هق ٓ،: ُمداظمٚم٦م

 .اعم٘مؽمطمقن أنتؿ: إذاً : اًمِمٞمخ

 .اىمؽماطمٜم٤م قمغم يقاومؼ ومٝمق قمٚمٞمف، ٟم٘مؽمح ٟمحـ: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

– ٟمِمؽمي أو ًمٚمٗم٘مػمة، ٟمٕمٓمٞمٝم٤م ظمٞم٤مـم٦م، ُمٙمٞمٜم٦م -ُمثالً - ٟمِمؽمي ٟمحـ: ُمداظمٚم٦م

 .رسمح شُمٕمٓمل ُمٜمتج٦م واعمزرقم٦م أرز، ُمزرقم٦م -ُمثالً 

 يمتٓمقع؟ اًمّمدىم٦م ذم سمحثؽ يزال ٓ أن٧م ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ُم٤ميمٞمٜم٦م اح٤مل هبذا شمِمؽموا ،ومٕمالً  سمذًمؽ ومقوٙمؿ هق إذا ٟمٕمؿ، يمذًمؽ، هق: اًمِمٞمخ

 ذًمؽ، ذم رء ومال قمٚمٞمف، ًمٚمٛمتّمدق وم٤مئدشمف ُمْمٛمقن هق مم٤م ذًمؽ وٟمحق ًمٚمخٞم٤مـم٦م

 .ُمْمٛمقٟم٤مً  ًمٞمس ومٞمم قمٜمدي يمذًمؽ إُمر وًمٞمس

 يرسمح أن ُمتقىمٕملم طمدادة ُمِمٖمؾ قمٛمٚمٜم٤م: يٕمٜمل أنف ًمق ومٞمم: اًم١ًمال هذا: ُمداظمٚم٦م

 سمّمٗمتٜم٤م و٤مُمٜملم ٟمٙمقن أن قمٚمٞمٜم٤م جي٥م ومٝمؾ ظمن، أن اهلل ىمدر وًمٙمـ ويٜمت٩م، اعمِمٖمؾ

 اعمتّمدق؟ قمـ ويمالء

 وٛمٜمتؿ؟ إذا شمْمٛمٜمقن أجـ ُمـ أنتؿ ًمٙمـ ٟمٕمؿ،: اًمِمٞمخ
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 .ٟمْمٛمـ ٓ ٟمحـ: ُمداظمٚم٦م

، أن أردشمؿ ًمق: اًمِمٞمخ  سم٤مؾمتٓم٤مقمتٙمؿ؟ ًمٞمس شمْمٛمٜمقن، أجـ ُمـ شمْمٛمٜمقا

ًمٜم٤م ُمـ إٓ ٓ، ـمٌٕم٤مً  ٓ،: ُمداظمٚم٦م  .اًمِمخّمٞم٦م سمّمٗمتٜم٤م ؿمخّمٞم٤مً  أُمقا

ل: اًمِمٞمخ  ..سم٤مًمؽ ـَمقِّ

 !ؿمٞمخ ي٤م ُمٝمٛم٦م، ٟم٘مٓم٦م: ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مهلل إٓ صؼمك وُم٤م اصؼم سم٠مس ٓ! ؿمٞمخ ي٤م ُمٕمٚمٞمش: اًمِمٞمخ

 شمْمٛمٜمقا  أن جي٥م اعمتّمدق، وًمٞمس اعم٘مؽمطمقن، أنتؿ دُمتؿ ُم٤م احل٤مًم٦م هذه ذم

ق يقاومؼ أن سمنمط إٓ اعمنموع، هذا ُمثؾ شم٘مؽمطمقا  ٓ وإٓ اخل٤ًمرة،  سمْممن اعمَُتّّمدِّ

 ُم٤م اخل٤ًمرة طم٤مًم٦م ذم أُم٤م أهٚمٝم٤م، إمم شمذه٥م اًمّمدىم٦م أن ذًمؽ ُمـ اًمٖمرض ٕن اخل٤ًمرة:

: رضمٚملم أطمد اًمْم٤مُمـ يٙمقن أن سمد ٓ هٜم٤م؟ اًمْم٤مُمـ ومٛمـ أهٚمٝم٤م، إمم اًمّمدىم٦م ذه٧ٌم

ح، إُم٤م  هذا ٕن وارد: همػم يم٤مًم٤ًمسمؼ أُمر وهذا اعمتّمدق: وإُم٤م وارد، همػم وهذا اعمُـْ٘مؽَمِ

ف اًمّمدىم٤مت هذه شمٙمقن أن أرى ًمذًمؽ ٟمٕمؿ، ؾمٞمتّمدق،  ُمتح٘م٘م٦م، ُمٜم٤مومع ذم شُمٍْمَ

 .اعمتٕمرو٦م اًمتج٤مرة ذم وًمٞمس

 ( 11 :12: 69/   375/  واًمٜمقر اهلدى)





 الفطز سكاة وكدار





 481 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُم٘مدار زيم٤مة اًمٗمٓمر

 .شـمٕم٤مم ُمـ ص٤مقم٤م أدوا:  »[ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

د :[اإلُم٤مم ىم٤مل]  اًمّم٤مع ٟمّمػ ومٞمف جيزيء وم٢مٟمف اًم٘مٛمح ؾمقى ُم٤م هٜم٤م سم٤مًمٓمٕم٤مم واعمرا

 سمر ُمـ ص٤مقم٤م أدوا»: سمٚمٗمظش 3377» اعمت٘مدم صٕمػم أيب سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ اهلل قمٌد حلدي٨م

 .ش...اصمٜملم سملم ىمٛمح أو

 (.175/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افؼؿح مـ افػطر زـاة يف افقاجب مؼدار

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 اًمٗمٓمر زيم٤مة وُمـ 

 ط اهلل رؾمقل ومٞمٜم٤م يم٤من إذا يمٜم٤م: اخلدري ؾمٕمٞمد أبق ىم٤مل»: ىمدره٤م: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف

 ُمـ ص٤مقم٤م أو ؿمٕمػم ُمـ ص٤مقم٤م أو أىمط ُمـ ص٤مقم٤م أو ـمٕم٤مم ُمـ ص٤مقم٤م... اًمٗمٓمر زيم٤مة ٟمخرج

 .شاجلمقم٦م رواه... زسمٞم٥م ُمـ ص٤مقم٤م أو متر

 ُمـ ص٤مقم٤م»: ومٞمف ًم٘مقًمف ص٤مع اًم٘مٛمح ذم اًمقاضم٥م أن قمغم هبذا اعم١مًمػ اؾمتدل

د أن اخلٓم٤ميب طمٙم٤مه ُم٤م قمغم يٜم٤مء وذًمؽ شـمٕم٤مم  ذًمؽ رد ًمٙمـ احلٜمٓم٦م هٜم٤م شاًمٓمٕم٤مم» سمـ اعمرا

 قمٜمد ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م أورد صمؿ ومنه صمؿ اًمٓمٕم٤مم أمجؾ ؾمٕمٞمد أب٤م سم٠من اعمٜمذر اسمـ

 :سمٚمٗمظ اًمٌخ٤مري

: ؾمٕمٞمد أبق ىم٤مل ـمٕم٤مم ُمـ ص٤مقم٤م اًمٗمٓمر يقم ط اهلل رؾمقل قمٝمد ذم ٟمخرج يمٜم٤م»

 :احل٤مومظ ىم٤مل. شواًمتٛمر وإىمط واًمزسمٞم٥م اًمِمٕمػم ـمٕم٤مُمٜم٤م ويم٤من

 :ومٞمف وىم٤مل ٟمحقه اًمٓمح٤موي وأظمرضمف شىم٤مل ومٞمم فم٤مهرة وهل»

 .شهمػمه خيرج وٓ»

 :ىم٤مل صمؿ أظمرى وأخٗم٤مفم٤م ـمرىم٤م ؾمٕمٞمد أيب حلدي٨م احل٤مومظ ذيمر صمؿ

 احلٜمٓم٦م همػم ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم سم٤مًمٓمٕم٤مم اعمراد أن قمغم شمدل يمٚمٝم٤م اًمٓمرق وهذه»
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 .شهلؿ هم٤مًم٥م ىمقت وهل أن احلج٤مز أهؾ قمٜمد اعمٕمروف وم٢مٟمف اًمذرة شمٙمقن أن ومٞمحتٛمؾ

 إمم يِمػم صٜمٞمٕمف إن صمؿ اعم١مًمػ ذيمره ُم٤م قمغم احلدي٨م ذم دًمٞمؾ ٓ أنف ومتٌلم: ىمٚم٧م

 ضم٤مء ُم٤م همػم دًمٞمؾ اًم٘مٛمح ُمـ ص٤مع ٟمّمػ سم٢مظمراج اًم٘م٤مئؾ طمٜمٞمٗم٦م أيب عمذه٥م ًمٞمس أنف

 إُمر وًمٞمس متر ُمـ سمّم٤مع اًم٘مٛمح ُمـ ُمديـ ُمٕم٤موي٦م شمٕمديؾ ُمـ ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم

 :اًمزسمػم  سمـ قمروة طمدي٨م أصحٝم٤م ط اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٦م أطم٤مدي٨م ومٞمف سمؾ يمذًمؽ

 ُمٜمٝمؿ احلر - أهٚمٝم٤م قمـ ط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم خترج يم٤مٟم٧م سمٙمر أيب سمٜم٧م أؾممء أن»

 .شسمف ي٘مت٤مشمقن اًمذي سم٤مًمّم٤مع أو سم٤معمد متر ُمـ ص٤مقم٤م أو طمٜمٓم٦م ُمـ ُمديـ - واعمٛمٚمقك

 ذط قمغم صحٞمح وؾمٜمده وأمحد ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ًمف واًمٚمٗمظ اًمٓمح٤موي أظمرضمف

 .اًمِمٞمخلم

 شاًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل يمم سمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م ي٘مقي وُمًٜمدة ُمرؾمٚم٦م آصم٤مر اًم٤ٌمب وذم

 ومٞمف ؾم٤مىمٝم٤م وىمد

 .شاجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم أن٤م وظمرضمتٝم٤م ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤م

 اظمتٞم٤مر وهق ص٤مع ٟمّمػ اًم٘مٛمح ُمـ اًمٗمٓمر صدىم٦م ذم اًمقاضم٥م أن ذًمؽ ُمـ ومث٧ٌم

 ؾمٌؼ يمم اًم٘مٞمؿ اسمـ ُم٤مل وإًمٞمف 21 ص شآظمتٞم٤مرات» ذم يمم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ وهق

 ش[182»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 افػطر؟ زـاة مصارف هل ما

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 أهن٤م أي اًمزيم٤مة ُمٍمف اًمٗمٓمر زيم٤مة ُمٍمف»: شُمٍمومٝم٤م» :قمٜمقان حت٧م ىمقًمف

ء ﴿ :آي٦م ذم اعمذيمقرة اًمثمٟمٞم٦م إصٜم٤مف قمغم شمقزع َدىَم٤مُت ًمِْٚمُٗمَ٘مَرا  .ش﴾ إِٟمََّم اًمّمَّ

 اسمـ طمدي٨م ذم ط ىمقًمف سمؾ اًمتقزيع هلذا يِمٝمد ُم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ذم ًمٞمس :ىمٚم٧م



 484 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُم٘مدار زيم٤مة اًمٗمٓمر

 صدىم٤مت ذم هل إٟمم وأي٦م سم٤معم٤ًميملم طمٍمه٤م يٗمٞمد شًمٚمٛم٤ًميملم وـمٕمٛم٦م.. » :قم٤ٌمس

ـ َيْٚمِٛمُزَك ذِم  ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف وهق ىمٌٚمٝم٤م ُم٤م سمدًمٞمؾ اًمٗمٓمر صدىم٦م ٓ إُمقال َوُِمٜمُْٝمؿ ُمَّ

ْ ُِمٜمَْٝم٤م َرُوقاْ  َدىَم٤مِت وَم٢ِمْن ُأقْمُٓمقا  ذم وًمف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ اظمتٞم٤مر هق وهذا ﴾ اًمّمَّ

 ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل وسمف شاًمٗمت٤موى» ُمـ ش85 - 83 ص - 6 ج» ُمٗمٞمدة ومتقى ذًمؽ

 هديف ُمـ ويم٤من»: شاًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ ش87 - 82/  6» شاجلرار اًمًٞمؾ»

 ش..اًمّمدىم٦م هبذه اعم٤ًميملم ختّمٞمص ط

 ش[187» ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 افػطر؟ زـاة مـ افذمل إظطاء جيقز هؾ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 قمٛمر اسمـ قمـ واًمدارىمٓمٜمل اًمٌٞمٝم٘مل رواه وح٤م»: شُمٍمومٝم٤م»: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف

 .شاًمٞمقم هذا ذم أهمٜمقهؿ: وىم٤مل اًمٗمٓمر زيم٤مة ط اهلل رؾمقل ومرض: ىم٤مل

 سمؾ يمذًمؽ وًمٞمس قمٚمٞمف وؾمٙم٧م ظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل أن يقهؿ اعم١مًمػ صٜمٞمع: ىمٚم٧م

 :374/  5 سم٘مقًمف شمْمٕمٞمٗمف إمم أؿم٤مر

 .شُمٜمف أوصمؼ همػمه اعمديٜمل اًمًٜمدي ٟمجٞمح - رواشمف أطمد يٕمٜمل - هذا ُمٕمنم أبق»

 :شاًمت٘مري٥م» ُمـ شمرمجتف ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 .شواظمتٚمط أؾمـ وٕمٞمػ»

م سمٚمقغ» ذم احلدي٨م سمْمٕمػ احل٤مومظ ضمزم وًمذًمؽ  ذم اًمٜمقوي وؾمٌ٘مف شاعمرا

 .ىمٌٚمف اًمذي قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م قمٜمف ويٖمٜمل 362/  2 شاعمجٛمقع»

 واسمـ وحمٛمد طمٜمٞمٗم٦م وأبق اًمزهري أضم٤مز»: ًمٚمذُمل إقمٓم٤مؤه٤م: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف

ُ  َيٜمَْٝم٤ميُمؿُ  ٓ﴿: شمٕم٤ممم اهلل ًم٘مقل اًمٗمٓمر زيم٤مة ُمـ اًمذُمل إقمٓم٤مء ؿمؼمُم٦م ـِ  اّللَّ ـَ  قَم ِذي ْ  اًمَّ  َل

ـِ  ذِم  ُيَ٘م٤مشمُِٚمقيُمؿْ  ي ـْ  خُيِْرضُمقيُمؿْ  َوَلْ  اًمدِّ وُهؿْ  َأنْ  ِدَي٤مِريُمؿْ  ُِم ُٓمقا  شَمؼَمُّ ًِ َ  إِنَّ  إًَِمٞمِْٝمؿْ  َوشُمْ٘م  حُي٥ِمُّ  اّللَّ

ٓملِمَ  ًِ  .ش[81 اعمٛمتحٜم٦م] ﴾اعْمُْ٘م
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 قمغم إًمٞمٝمؿ اإلطم٤ًمن ُمٜمٝم٤م اًمٔم٤مهر ٕن اجلقاز قمغم دًمٞمؾ أي٦م ذم ئمٝمر ٓ: ىمٚم٧م

 صحٞمح سمًٜمد 3993 رىمؿ قمٌٞمد أبق روى وم٘مد اًمقاضم٦ٌم همػم اًمّمدىم٤مت ُمـ اًمّمٚم٦م وضمف

 :ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ

سم٦م أن٤ًٌمء هلؿ ٟم٤مس يم٤من»  يتّمدىمقا  أن يت٘مقن ويم٤مٟمقا  واًمٜمْمػم ىمرئم٦م ُمـ وىمرا

َـّ  ُهَداُهؿْ  قَمَٚمٞمَْؽ  ًَمٞمَْس ﴿: ومٜمزًم٧م اإلؾمالم قمغم ويريدوهنؿ قمٚمٞمٝمؿ  َ  َوًَمِٙم  هَيِْدي اّللَّ

ـْ  ـْ  شُمٜمِْٗمُ٘مقا  َوَُم٤م َيَِم٤مءُ  َُم ُٙمؿْ  ظَمػْمٍ  ُِم ًِ َّٓ  شُمٜمِْٗمُ٘مقنَ  َوَُم٤م وَمأِلَنُْٗم   َوضْمفِ  اسْمتَِٖم٤مءَ  إِ
ِ
ـْ  شُمٜمِْٗمُ٘مقا  َوَُم٤م اّللَّ  ُِم

 .ىمٌٚمٝم٤م اًمتل ُمثؾ أي٦م ومٝمذه ش﴾شُمْٔمَٚمُٛمقنَ  ٓ َوَأنْتُؿْ  إًَِمٞمُْٙمؿْ  ُيَقفَّ  ظَمػْمٍ 

 :اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد إمم صحٞمح سمًٜمد روى صمؿ

 .شقمٚمٞمٝمؿ دمري ومٝمل اًمٞمٝمقد ُمـ سمٞم٧م أهؾ قمغم سمّمدىم٦م شمّمدق ط اهلل رؾمقل أن»

 :ىم٤مل - اًمٌٍمي وهق - احلًـ قمـ وروى

 شمّمدق اًمرضمؾ ؿم٤مء إن وًمٙمـ طمؼ اًمقاضم٥م ُمـ رء ذم اًمذُم٦م ٕهؾ ًمٞمس»

 .شذًمؽ همػم ُمـ قمٚمٞمٝمؿ

 إقمٓم٤مؤهؿ وأُم٤م اًمًٚمػ ُمـ اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف وضمرى اًمنمع ذم صم٧ٌم اًمذي هق ومٝمذا

 سمؾ سمٕمد ومٞمف أي٦م ُمـ ذًمؽ وومٝمؿ ذًمؽ ومٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمدا قمٚمٛمٜم٤م ومم اًمٗمٓمر زيم٤مة

 .شمتحٛمؾ ٓ ُم٤م ًممي٦م حتٛمٞمؾ هق

 :ىم٤مل ُمٞمنة أيب قمـ إؾمح٤مق أبق رواه وُم٤م

 .شاًمره٤ٌمن ُمٜمٝم٤م يٕمٓمل أو ومٞمٕمٓمٞمٝم٤م اًمٗمٓمر صدىم٦م إًمٞمف جيٛمٕمقن يم٤مٟمقا »

 .3672 زٟمجقيف واسمـ 3992/  231 قمٌٞمد أبق رواه

 ومال ذطمٌٞمؾ سمـ قمٛمرو واؾمٛمف ُمٞمنة أيب قمغم ُمقىمقوم٤م ُم٘مٓمققم٤م يمقٟمف ُمع ومٝمق

 .قمٜمٕمٜمف وىمد ُمدًمس خمتٚمط اًمًٌٞمٕمل هق إؾمح٤مق أب٤م ٕن قمٜمف يّمح

 شًمٚمٛم٤ًميملم وـمٕمٛم٦م... »: اعمت٘مدم احلدي٨م سم٤معمًٚمٛملم اًمٗمٓمر زيم٤مة اظمتّم٤مص وي١ميد

  .ومت٠مُمؾ. يمٚمٝم٤م إُمؿ ُم٤ًميملم ٓ اعمًٚمٛملم ُم٤ًميملم أراد أنف ُمٜمف اًمٔم٤مهر وم٢من

 ش[188»ص اعمٜم٦م مت٤مم] 
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 افػطر ؿبؾ يعطقن ـاكقا أهنؿ مـ افػطر زـاة يف جاء ما معـك

 ويقمغ بققم

 .اًمٌخ٤مرى رواه ش.يقُملم أو سمٞمقم اًمٗمٓمر ىمٌؾ يٕمٓمقن يم٤مٟمقا : »قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 .صحٞمح 

 قمـ ٟم٤مومع قمـ أجقب ـمريؼ ُمـ شومتح ـ 1/698» اعم١مًمػ ىم٤مل يمم اًمٌخ٤مرى أظمرضمف

 قمغم رُمْم٤من ىم٤مل أو اًمٗمٓمر صدىم٦م ط اًمٜمٌك ومرض»:ىم٤مل قمٜمٝمم اهلل رى قمٛمر اسمـ

 سمف اًمٜم٤مس ومٕمدل ،ؿمٕمػم ُمـ ص٤مقم٤م أو ،متر ُمـ ص٤مقم٤م ،واعمٛمٚمقك واحلر وإنثك اًمذيمر

 وم٠مقمٓمك اًمتٛمر ُمـ اعمديٜم٦م أهؾ وم٠مقمقز ،اًمتٛمر يٕمٓمك قمٛمر اسمـ ومٙم٤من ،سمر ُمـ ص٤مع ٟمّمػ

، سمٜمّك  قمـ يٕمٓمك يم٤من إٟمف طمتك ،واًمٙمٌػم اًمّمٖمػم قمـ يٕمٓمك قمٛمر اسمـ ومٙم٤من ،ؿمٕمػما 

 اًمٗمٓمر ىمٌؾ يٕمٓمقن ويم٤مٟمقا  ،ي٘مٌٚمقهن٤م ًمٚمذيـ يٕمٓمٞمٝم٤م قمٜمٝمم اهلل رى قمٛمر اسمـ ويم٤من

 .شيقُملم أو سمٞمقم

 ـمريؼ ُمـ ش5/374» واًمٌٞمٝم٘مك ش664» اًمدارىمٓمٜمك ُمٜمف إظمػمة اجلٛمٚم٦م وروى

 أن اًمٗمٓمر زيم٤مة سم٢مظمراج أُمر ط اهلل رؾمقل أن»:سمٚمٗمظ سمف ٟم٤مومع قمـ قمثمن سمـ اًمْمح٤مك

 ذًمؽ ىمٌؾ ي١مدهي٤م يم٤من قمٛمر سمـ اهلل قمٌد وأن ،اًمّمالة إمم اًمٜم٤مس ظمروج ىمٌؾ شم١مدى

 .شيقُملم أو سمٞمقم

 سمزيم٤مة يٌٕم٨م يم٤من قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أن ٟم٤مومع قمـ ش3/684/44» ُم٤مًمؽ وروى

 .صمالصم٦م أو سمٞمقُملم اًمٗمٓمر ىمٌؾ قمٜمده دمٛمع اًمذى إمم اًمٗمٓمر

 ،اًمٗم٘مراء سمف اعمراد ًمٞمس شي٘مٌٚمقهن٤م ًمٚمذيـ»ي اًمٌخ٤مر رواي٦م ذم ىمقًمف أن يٌلم وهذا: ىمٚم٧م

 اسمـ رواي٦م رم وىمع ُم٤م ذًمؽ وي١ميد ،اًمٗمٓمر صدىم٦م جلٛمع اإلُم٤مم يٜمّمٌٝمؿ اًمذيـ اجل٤ٌمة سمؾ

 ىمٕمد إذا: ىم٤مل يٕمٓمك؟ قمٛمر اسمـ يم٤من ُمتك: ىمٚم٧م»: أجقب قمـ اًمقارث قمٌد ـمريؼ ُمـ ظمزيٛم٦م

 .شيقُملم أو سمٞمقم اًمٗمٓمر ىمٌؾ: ىم٤مل اًمٕم٤مُمؾ؟ ي٘مٕمد ُمتك: ىمٚم٧م ،اًمٕم٤مُمؾ

 (  [852)رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]
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 بقتف أهؾ ظذ يـػؼ افذي ادديـ ظذ افػطر صدؿة جتب هؾ

  افديـ؟ مـ

 .ُمديـ رضمؾ اًمٗمٓمر ًمّمدىم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م :مداخؾة

 .رضمؾ: اًمِمٞمخ

 .ُمديـ: ُمداظمٚم٦م

 .ُمديـ: اًمِمٞمخ

 اًمٗمٓمر؟ صدىم٦م شمٚمزُمف ومٝمؾ اًمديـ، ُمـ سمٞمتف أهؾ قمغم يٜمٗمؼ يم٤من: ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م اهلل اشم٘مقا : ي٘مقل طمٞمٜمم اًمٕم٤مم سم٤معمٌدأ يتٕمٚمؼ – ومٞمؽ اهلل سم٤مرك – هذا: اًمِمٞمخ

 ُم٤م ُمٜمف وم٠متقا  رء ُمـ شمٙمؿأُمر ُم٤م»: ىمقًمف ذم ذًمؽ ي١ميمد واًمرؾمقل اؾمتٓمٕمتؿ،

 .سمٛمًتٓمٞمع ًمٞمس أو ُمًتٓمٞمع سم٠منف يِمٕمر أن إُم٤م اًمرضمؾ هذا شاؾمتٓمٕمتؿ

٤منُ  سَمؾِ ﴿. ُمًتٓمٞمع همػم أنف يٕمٜمل ٓ هذا ُُمٕمٞمؾ، يٕمٜمل ويمقٟمف ُمديـ يمقٟمف أُم٤م ًَ  اإِلٟم

فِ  قَمغَم  ًِ  إٟم٤ًمن وَمُربَّ  يًتٓمٞمع، ٓ أو يًتٓمٞمع أنف حيٙمؿ اًمذي ومٝمق [35:اًم٘مٞم٤مُم٦م] ﴾سَمِّمػَمةٌ  َٟمْٗم

 ذم إُم٤م يٕمٛمؾ قم٤مُمؾ وهق رء، سمٕمد ؿمٞمئ٤مً  اًمديـ هبذا يٗمل ومٝمق صم٤مٟمقي، ُٕمر ديٜم٤مً  دان

ب أن٤م -ُمثالً – هذا ومٛمثؾ ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو وفمٞمٗم٦م أو ُمٝمٜم٦م  هذا ُمثؾ شم٘مري٤ًٌم، هذا ُأىَمرِّ

 .اًمٗمٓمر زيم٤مة ًمٞمخرج دٟم٤مٟمػم سمْمع يًتديـ أن قمٚمٞمف يّمٕم٥م ٓ اإلٟم٤ًمن

 إن دٟم٤مٟمػم، سمْمٕم٦م سمٞمتف صٜمدوق ذم أو ضمٞمٌف ذم يقضمد ٓ اًمٞمقم إٟم٤ًمٟم٤مً  شمّمقرٟم٤م إن

 يًتديـ، أن وم٢ٌمُمٙم٤مٟمف – احل٤مض اًمٕمٍم ذم ضمداً  أؾمتٌٕمده وهذا – اًمْمٞمؼ هذا شمّمقرٟم٤م

 هذا ُمثؾ: آظمر ؿمٞمئ٤مً  أتّمقر أنٜمل قمغم اًمقوم٤مء، قمغم ىم٤مدراً  يم٤من إذا احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وهذا

 ؾمت٠متٞمف أنف: وهل أظمرى، ومروٞم٦م اًمٗمروٞم٦م هذه ويتٌع وم٘مػم، أنف اعمٗمروض اإلٟم٤ًمن

 ُم٤م ضمٞمٌف ذم جيد ٓ يم٤من إن ُمٜمٝم٤م، ُيـْخِرج أن ومًٞمًتٓمٞمع اًمّمدىم٤مت ضم٤مءشمف وم٢مذا اًمّمدىم٦م،

 .يتّمدق ُم٤م سمف يِمؽمي

ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ﴿ اعمٌدأ: طم٤مل يمؾ قمغم. اًمٙمٌػم احلرج ذًمؽ ومٞمف ًمٞمس يٕمٜمل إُمر  اّللَّ
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٤م ًً َّٓ  َٟمْٗم  .[682:اًمٌ٘مرة]﴾ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 ( 11 :65: 44/   137/  واًمٜمقر اهلدى)

 رصؾفا ووؿت افػطر زـاة كؼؾ

 هذيؽ ذم رُمْم٤من، ؿمٝمر ذم اًمٗمٓمر ًمزيم٤مة سم٤مًمٜم٦ًٌم: اًمٕمزيز أظمل ي٤م قمٜمدٟم٤م :مداخؾة

 ومٕمٜمد اًمتقسم٦م، ؾمقرة ذم اًمقاردة اًمزيم٤مة ذوط قمٚمٞمف شمٜمٓمٌؼ إٟم٤ًمًٟم٤م دمد أن ُمـ ٟم٤مدر اًمدي٤مر

 جيٛمٕمقن وٟم٤مس ٟم٘مًدا، ومٚمقس جيٛمٕمقن ٟم٤مس هٜم٤مك ـمٌٕم٤مً  اًمٗمٓمر، زيم٤مة اًمزيم٤مة، هذه مجع

 . إول اًمِمؼ هذا ٕومٖم٤مٟمًت٤من، ُمثالً  اًمزيم٤مة هذه حتقل هؾ ـمٕم٤مًُم٤م،

 سم٠مس ٓ أم اًمِمٝمر، ظمروج ىمٌؾ أومٖم٤مٟمًت٤من ذم شمٍمف أن جي٥م هؾ: اًمث٤مين اًمِمؼ

وَم٧م إن  سمٕمده؟ ُسِ

 شمٕمٜمل؟ ؿمٝمر أّي : اًمِمٞمخ

 أبٕم٨م أو شمٚمٗمقن، أتّمؾ ممٙمـ أن٤م ٕين اًمٗمٓمر: زيم٤مة...رُمْم٤من ؿمٝمر: ُمداظمٚم٦م

 إذا اإلصمؿ قمٜمل خيرج أن٤م ومٝمؾ سمٕمد، يٍمف ممٙمـ ًمٙمـ أومٖم٤مٟمًت٤من، إمم يّمؾ ؿمٞمؽ

 ...سمٕمث٧م

 ىمٚم٧م أن٧م: أوًٓ  وهمػمك، أن٧م ذُمتؽ شمؼمي يٕمٜمل، أنف ـمري٘م٦مً  ًمؽ أىمقل أن٤م: اًمِمٞمخ

 اًمٓمٕم٤مم؟ هذا َيْٓمَٕمؿ ُمـ دمدون ومٝمؾ ـمٕم٤مم، سمٞمٓم٤مًمٌقا  وٟم٤مس ىمٞمٛم٦م، سمٞمٓم٤مًمٌقا  ٟم٤مس

 .اًمدي٤مر هذيؽ ذم: ُمداظمٚم٦م

 .آه: اًمِمٞمخ

 صقُم٤مزم، أخػ قمنم صمالصم٦م أو قمنم اصمٜم٤م طمقازم ضم٤مء إظمػمة، أوٟم٦م: ُمداظمٚم٦م

 ٟمجد ل أنٜم٤م أؾم٤مس قمغم أنٜم٤م ٟمٗمرض ًمٙمـ اًمّمقُم٤مًمٞملم، ُمـ اعمحت٤مضملم ٟمجد أن ومٜمح٤مول

 ٟم٘مًدا؟ ٟمخرج هؾ ٟمٗمٕمؾ؟ وممذا اعمحت٤مضملم،

 إن: أىمقل وم٠من٤م اعمحت٤مضملم، اًمٜم٤مس دمدون ُم٤م أنف ذيمرت ح٤م أن٤م وًمذًمؽ: اًمِمٞمخ
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 شمٗمّمٞمؾ وًمٕمٚمف اًمٓمٕم٤مم، إظمراج قمٚمٞمٙمؿ سمؾ اًمٜم٘مقد، إظمراج جيقز ومال وم٘مراء، وضمدشمؿ

 ُم٤م اًمٗم٘مراء ُمـ اًمٓمٕم٤مم هذا ي٠ميمؾ ُمـ دمدوا ل إذا ًمٙمـ قمٜمدك، ُمٕمروف اًمٓمٕم٤مم

 أو ؿمخص إمم اًمٓمٕم٤مم، ُمـ شُمـْخِرضمقه أن شمريدون ُم٤م ىمٞمٛم٦م أرؾمٚمقا  طمٞمٜمئذٍ  وضمدمتقهؿ،

ٚمقهؿ ُمٕم٤ًم، وديٜمٝمؿ سمٕمٚمٛمٝمؿ اعمقصمقق إؿمخ٤مص سمٕمض  اًمٗمٓمر صدىم٦م خيرضمقا  أن َوَويمِّ

د اًمذي اًمٓمٕم٤مم هب٤م يِمؽمون إُمقال وهذه اًمٕمٞمد، ًمٞمٚم٦م  هذا ومٕمٚمتؿ وم٢مذا سمف، اًمتّمدق يرا

 .اعم١ًموًمٞم٦م ُمـ سَمِرأْتُؿ

ٚمتٛمقهؿ إذا أُم٤م   أو اًمقىم٧م ىمٌؾ شُمٍمف ممٙمـ أن٧م، ٓطمٔم٧م ُم٤م ومٛمثؾ هٙمذا، ويمَّ

 صالة ىمٌؾ أظمرضمٝم٤م ومٛمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمم وطمٞمٜمئذ إمه٤مل، يّمػم اًمقىم٧م، سمٕمد

 «ّمدىم٤متاًم ُمـ صدىم٦م ومٝمل اًمٕمٞمد صالة سمٕمد أظمرضمٝم٤م وُمـ ُم٘مٌقًم٦م، زيم٤مة ومٝمل اًمٕمٞمد

 .سم٤مًمقاضم٥م ىمٛمتؿ ىمد شمٙمقٟمقا  ُم٤م: يٕمٜمل

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 .ٟمٕمؿ: اًمِمٞمخ

 أظمل ي٤م: أىمقل اًمديـ، ٟم٤مس حمٛمد سم٤مًمِمٞمخ أتّمؾ أن٤م ممٙمـ أظمل ي٤م ًمٙمـ: ُمداظمٚم٦م

ه اًمِمٞمخ وم٠مظمرضمٝم٤م اًمٗمٓمر، صدىم٦م قمٜمل أظمرج  ًمف أرؾمٚم٧م صمؿ قمٜمل، ظمػًما  اهلل ضمزا

 اًمٕمٞمد؟ سمٕمد ومقصٚم٧م يمٜمدا، ُمـ أن٤م اًمٗمٚمقس

 .سمٞمٝمؿ ُم٤م: اًمِمٞمخ

 .هيؿ ٓ: ُمداظمٚم٦م

ٚم٧م أن٧م دام ُم٤م: اًمِمٞمخ  وومٕمؾ، اًمٕمٞمد ىمٌؾ اًمّمدىم٦م خيرج سم٠من اًمٜم٤مس ُمـ زيداً  ويمَّ

 .أبداً  ُم٤مٟمع ومٞمف ومم ظمػماً، ووقمدشمف

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك: ُمداظمٚم٦م

 .وإي٤مك: اًمِمٞمخ

 (  11 :68 :15/ 167/واًمٜمقر اهلدى)
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 افػطر زـاة وؿت

 ُم٤م يم٤من واًمِمٛمس اًمٕمٞمد صالة ىمٌؾ ومٓمره زيم٤مة أظمرج ؿمخص أو رضمؾ :ادؾؼل

ه ىمقي٦م، ؾم٤مـمٕم٦م اهلل ؿم٤مء  ذًمؽ؟ أضمزأ

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 .اًمّمالة ىمٌؾ يٙمقن اعمٝمؿ وىم٧م، أّي  ُمـ ُم٘مّمقد ومٞمش ُم٤م يٕمٜمل :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ إي: اًمِمٞمخ

 ( 11: 37: 48/   279/  واًمٜمقر اهلدى)

 شاضعة وافشؿس افعقد صلة ؿبؾ افػطر زـاة أخرج رجؾ

 جتزئف؟ ؾفؾ

 صالة ىمٌؾ ومٓمره زيم٤مة أظمرج ؿمخص أو رضمؾ: ؾم١مال أول هلل، احلٛمد :اعمٚم٘مل

ه ىمقي٦م، ؾم٤مـمٕم٦م اهلل ؿم٤مء ُم٤م يم٤من واًمِمٛمس اًمٕمٞمد  ذًمؽ؟ أضمزأ

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

 .اًمّمالة ىمٌؾ يٙمقن اعمٝمؿ وىم٧م أي ُمـ ُم٘مّمقد ومٞمش ُم٤م يٕمٜمل :اعمٚم٘مل

 .ٟمٕمؿ أي: اًمِمٞمخ

  (11: 37: 48/   279/  واًمٜمقر اهلدى)

 إصع؟ بؾده يف أم إؿامتف بؾد يف افػطر زـاة خيرج هؾ ادغسب

 اعمٖمؽمب، اًمِمخص سمٚمد ذم إظمراضمٝم٤م جيقز رُمْم٤من ذم اًمٗمٓمر زيم٤مة هؾ :مداخؾة

 هق؟ ُمٖمؽمسم٤مً  يم٤من إذا. .إصكم سمٚمده ذم خيرضمٝم٤م أم
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ؾ أن جيقز أنف يمم ومٞمجقز، وم٘مراء ًمديف يم٤من إذا: اًمِمٞمخ  اًمزيم٤مة ُيـخرج سم٠من همػمه ُيَقيمِّ

 .إصٞمؾ سمٚمده ذم

 ( 11 :14: 32/   295/  واًمٜمقر اهلدى)

 هذه يتقػ أم  كػسف، ظذ افػطر زـاة ادغسب اإلكسان خيرج هؾ

  بؾده؟ يف أمره ويل افػريضة

 هذه يتقمم أم  ٟمٗمًف، قمغم اًمٗمٓمر زيم٤مة اعمٖمؽمب اإلٟم٤ًمن خيرج هؾ :اًم٤ًمئؾ

  سمٚمده؟ ذم أُمره وزم اًمٗمريْم٦م

  أجش؟ يتقمم، أم: اًمِمٞمخ

 . أُمره وزم :اًم٤ًمئؾ

  اًمّمدىم٦م؟ قمٚمٞمف جي٥م ٓ هق قمٚمٞمف، جي٥م ٓ هق ًمٞمش أُمره، وزم: اًمِمٞمخ

 . قمٚمٞمف جي٥م :اًم٤ًمئؾ

ح إُمر، وزم ًمٞمف: إذاً : اًمِمٞمخ   أظمل؟ ي٤م اًمّمقرة َووِّ

 . يتقمم إُمر وزم :اًم٤ًمئؾ

  شمٕمٜمل؟ إب إُمر، وزم هق ُمـ: اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

  أبٞمف؟ ُمع يٕمٞمش وهق ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

  إردن؟ ذم هٜم٤م ُمقضمقد هق ُمٍم ذم أبٞمف أبٞمف، قمـ ُمٖمؽمب هق ٓ، :اًم٤ًمئؾ

ؾ هيديؽ، اهلل: اًمِمٞمخ  ُمٙمٚمػ اًمقًمد ُمٙمٚمػ، اًمقًمد: إذاً  ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك وَمّمِّ

  اًمٗمٓمر؟ سمّمدىم٦م

 . ٟمٕمؿ ُمٙمٚمػ، :اًم٤ًمئؾ
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 هؾ نأ وم٤مًم١ًمال ٟمٕمؿ أبٞمف، يَمٜمَػ ذم وًمٞمس ًمقطمده يٕمٞمش وهق ـمٞم٥م،: اًمِمٞمخ

  أبقه؟ هق اًمذي وًمٞمف خيرضمف أم صدىم٦م خيرج جيقز

 . هذا اًم١ًمال ٟمٕمؿ :اًم٤ًمئؾ

 . ُمٙمٚمػ ٕنف ٟمٗمًف، هق اًمّمدىم٦م إظمراج يتقمم ٓ،: اًمِمٞمخ

 . ظمػًما  اهلل ضمزك :اًم٤ًمئؾ

 .وإي٤ميمؿ: اًمِمٞمخ

 ( 11 :41: 18/   421/  واًمٜمقر اهلدى)

 أو دجاجاً  إخراجفا جيقز هؾ افقؿغ، ـػارة أو افػطر، صدؿة

 مطبقخاً  ضعاماً 

 ـمٕم٤مُم٤مً  أو دضم٤مضم٤مً  إظمراضمٝم٤م جيقز هؾ اًمٞمٛملم، يمٗم٤مرة أو اًمٗمٓمر صدىم٦م :افسمال

 ُمٓمٌقظم٤ًم؟

 ـمٕم٤مم ُمـ يٙمقن أن يٜمٌٖمل ًمٙمـ جيقز، ـمٕم٤مم أنف دام ُم٤م اقمت٘م٤مدي ذم: اًمِمٞمخ

ر، ر، ـمٕم٤مم ُمـ أنف يالطمظ أن يٜمٌٖمل اعمٙمٗمِّ  إؿم٤ٌمع هق اعم٘مّمقد وم٘مط ًمٞمس: يٕمٜمل اعمُـَٙمٗمِّ

ر ُمٜمف ي٠ميمؾ اًمذي اًمٓمٕم٤مم ٟمققمٞم٦م وُمـ إؿم٤ٌمع وإٟمم اًمٙمٗم٤مرة، هبذه اعمًٙملم  .اعمُـَٙمٗمِّ

 اًمٗمٓمر؟ صدىم٦م ذًمؽ ذم ويدظمؾ: ُمداظمٚم٦م

 .شمٕمٚمؿ يمم جيقز ٓ اًمٗمٓمر صدىم٦م: اًمِمٞمخ

 .اًمٞمٛملم ويمٗم٤مرة اًمٗمٓمر صدىم٦م آصمٜملم قمـ يم٤من: ؾم١ماًمف يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ هق: ُمداظمٚم٦م

 واطمدة طم٤مًم٦م ذم وإٟمم إـمالىم٤ًم، اًمٌديؾ إظمراج جيقز ومال اًمٗمٓمر، صدىم٦م أُم٤م: اًمِمٞمخ

 ُم٤م، سمٚمد ذم وضمقد ًمف يٙمقن ٓ احلدي٨م، ذم قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص إـمٕمٛم٦م يٙمقن ٓ طمٞمٜمم

م اًمٌٚمد، ـمٕم٤مم ُمـ ًمٞمس وًمٙمـ وضمقد ًمف أو  اعمٜمّمقص إنقاع هذه ي٘م٤مسمؾ ُم٤م ومُٞمَ٘مدِّ

 .ذًمؽ وٟمحق واًمًٙمر -ُمثالً – يم٤مًمرز ٟمٕمؿ، أي اًمٌٚمد، ـمٕم٤مم ُمـ هق مم٤م قمٚمٞمٝم٤م،
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 اًمٓمٕم٤مم قمـ سمديالً  يٙمقن أن يّمح اًمذي اًمٓمٕم٤مم إظمراج ممٙمـ احل٤مًم٦م هذه ومٗمل 

ً، ىمقشم٤مً  يٙمقن أن يٜمٌٖمل أنف اًمٌديؾ هذا ذم وُيالطمظ قمٚمٞمف، اعمٜمّمقص ظمرا  أنف سمحٞم٨م ُُمدَّ

 وإٟمم يٍمومف، أن إمم يْمٓمر ٓ اًم٘مقت، هذا ُمـ وخٛم٦م يمٛمٞم٦م اًمٗم٘مراء قمٜمد شمقومر إذا

ظمره  .ٟمٕمؿ أي اعمًت٘مٌؾ، ذم ٕهٚمف زاداً  َيدَّ

: ًمذًمؽ اعمدظمرات، ُمـ أهن٤م احلدي٨م، قمٚمٞمٝم٤م ُٟمص اًمتل إـمٕمٛم٦م ٟمققمٞم٦م ذم هذا ُيالطمظ 

 .ُمدظمراً  وىمقشم٤مً  ـمٕم٤مُم٤مً  اًمٌديؾ يٙمقن أن ومٞمج٥م سم٤مٓؾمتٌدال، اعم٘متيض وضمد يم٤من إذا

 (  13 :11: 14/ 316/  واًمٜمقر اهلدى) 

 فباًشا؟ افػطر زـاة إخراج ُيؼع هؾ

ع ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ أن اًمًػمة ذم صم٧ٌم هؾ: ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة  أطمد ذم اًمٗمٓمر زيم٤مة َوزَّ

 .اًمٌٚمدان أو إُمّم٤مر

 ُم٤مذا؟ ىمٚمٜم٤م: اًمِمٞمخ

 ُمـ ُمٍم ذم اًمٗمٓمر زيم٤مة وزع -قمٜمف اهلل رض- ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ: ُمداظمٚم٦م

 .ذًمؽ صم٧ٌم هؾ أخ٦ًٌم، أو ًم٤ٌمؾًم٤م اًمٌٚمدان، ُمـ سمٚمد أو إُمّم٤مر،

 .اًمًٜمقي٦م اًمزيم٤مة هل وإٟمم اًمٗمٓمر، ًمزيم٤مة سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا أقمرف ُم٤م أن٤م ٓ،: اًمِمٞمخ

 .اح٤مل: ُمداظمٚم٦م

 أن٤م ٕنف ذهٜمل، ذم اًمذي هذا اح٤مل، زيم٤مة هذا شمذيمرون، ًمٕمٚمٙمؿ ٟمٕمؿ، أي: اًمِمٞمخ

 ٓ اًمذي احلدي٨م ذم ضم٤مء يمم رسمف، قمرف وم٘مد ٟمٗمًف قمرف وُمـ يمٌػماً، ؿمٞمخ٤مً  ست

 .ًمف أصؾ

 (  11: 51: 67/ 766/ واًمٜمقر اهلدى)
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 افـؼدية؟ افؼقؿة إخراج ؾقفا يؼع هؾ افػطر زـاة

 ٟم٤مس ومٗمل اًمٗمٓمر، زيم٤مة طمقل اجلدل يٙمثر رُمْم٤من ؿمٝمر سمٜمٝم٤مي٦م :...مداخؾة

 ُمـ خترج ٓزم ي٘مقًمقن إئٛم٦م سمٕمض وهٜم٤مك ٟم٘مدًا، خيرضمقهن٤م أهنؿ اًمًٝمؾ ُمـ جيدون

 اًمرأي؟ ومم ،...رزاً  أو ىمٛمح٤مً  اًمٜم٤مس ىمقت هم٤مًم٥م

 اًمٗمٓمر صدىم٦م إظمراج سمجقاز ي٘مقًمقن اًمذيـ خمٓمئقن، إوًملم أن ؿمؽ ٓ: اًمِمٞمخ

 يرويف اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م ٟمص خي٤مًمٗمقن ٕهنؿ خمٓمئقن: ومٝمؿ ُٟمُ٘مقداً 

 -قمٜمٝمم اهلل رض- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمم ذم اًمِمٞمخ٤من

 أو ؿمٕمػم، ُمـ ص٤مقم٤مً  أو متر، ُمـ ص٤مقم٤مً  اًمٗمٓمر صدىم٦م ط اهلل رؾمقل ومرض»: ىم٤مل

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومروٝم٤م اًمتل اًمٗمريْم٦م هذا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕملمَّ  ،«أىمط ُمـ ص٤مقم٤مً 

 ذًمؽ ذم اًمٌالد أهؾ ي٘مت٤مشمف مم٤م ـمٕم٤مم هق وإٟمم ٟم٘مقدًا، ًمٞمس إًمٞمف رسمف سم٠مُمر ائتمراً  اًمًالم

ء اًمٜم٤مس قمـ اًمؽمومٞمف هق ًمٞمس سمف اعم٘مّمقد أن احلدي٨م هذا وُمٕمٜمك اًمزُم٤من،  اًمٗم٘مرا

 اًمٓمٕم٤مم ُمـ إهمٜم٤مؤهؿ هق وإٟمم آظمره، إمم... و واًمٜمٔمٞمػ، اجلديد يٚمًٌقا  واعم٤ًميملم

 وم٢مٟمم اًمٕمٞمد، سمٕمد أىمقل وطملم اًمٕمٞمد، سمٕمد إج٤مم ُمـ يٚمٞمف وومٞمم اًمٞمقم، ذاك ذم واًمنماب

 رء ذم اًمٕمٞمد ُمـ ومٚمٞمًقا  واًمث٤مًم٨م اًمث٤مين اًمٞمقم أُم٤م اًمٕمٞمد، هق اًمٗمٓمر يقم أن أقمٜمل

 .أج٤مم أرسمٕم٦م إوحك وقمٞمد واطمد، يقم هق اًمٗمٓمر ومٕمٞمد إـمالىم٤ًم،

 إهمٜم٤مء هق إج٤مم، شمٚمؽ ذم اعمٕمٝمقد اًمٓمٕم٤مم هذا ُمـ اًمٗمٓمر صدىم٦م سمٍمف وم٤معم٘مّمقد

 أو ـم٤مًم٧م أج٤مم ُمـ ذًمؽ سمٕمد ُم٤م صمؿ اًمٗمٓمر، قمٞمد ُمـ إول اًمٞمقم ذم واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء

 خيٓمئ هذا ًمٚمٗم٘مػم، أنٗمع هذا اًم٘مٞمٛم٦م، ٟمخرج ٓ،: وي٘مقل إٟم٤ًمن ي٠ميت ومحٞمٜمم ىمٍمت،

 ًمٙمـ ي٘م٤مل، ُم٤م أىمؾ هذا شمٕمٌدي٦م، واًم٘مْمٞم٦م اًمٜمص، ظم٤مًمػ أنف: إومم اعمرة ُمرشملم،

 طمٞمٜمم اًمٕم٤معملم رب وهق أٓ احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن شمٕمٜمل ٕهن٤م ضمدًا: ظمٓمػمة اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م

 هق يدر ل إـمٕمٛم٦م، هذه ُمـ ص٤مع إـمٕم٤مم إُم٦م قمغم يٗمرض أن اًمٙمريؿ ٟمٌٞمف إمم أوطمك

 إظمراج سم٠من يزقمٛمقن اًمذيـ ه١مٓء قمرف يمم واعم٤ًميملم، اًمٗم٘مراء ُمّمٚمح٦م يٕمرف ول

 .أومْمؾ اًم٘مٞمٛم٦م
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 ٕن اًمٌدل: هق اإلـمٕم٤مم ويم٤من إصؾ، هق ًمٙم٤من أومْمؾ اًم٘مٞمٛم٦م إظمراج يم٤من ًمق 

 ـمٕم٤مم إمم سمح٤مضم٦م يم٤من إن طم٤مضمتف، طم٥ًم هب٤م يتٍمف أن يٕمرف اًمٜم٘مقد يٛمٚمؽ اًمذي

 صمٞم٤مب إمم سمح٤مضم٦م يم٤من إن اًمنماب، اؿمؽمى ذاب إمم سمح٤مضم٦م يم٤من إن ـمٕم٤مًُم٤م، اؿمؽمى

 إمم دٟم٤مٟمػم أو دراهؿ ومرض أو اًم٘مٞمٛم٦م، ومرض قمـ اًمِم٤مرع قمدل ومٚممذا صمٞم٤مسًم٤م، اؿمؽمى

 .ـمٕم٤مم هق ُم٤م ومرض

د وًمذًمؽ هم٤مي٦م، ًمف: إذاً    إنقاع هذه ُمـ اًمٓمٕم٤مم وهق أٓ اعمٗمروض، طمدَّ

 .همػمه وذم احلدي٨م هذا ذم اعمٜمّمقص٦م

 اهت٤مم هذا اًمٜم٘مد، هق اًمذي اًمٌديؾ إمم اًمٜمص شمٓمٌٞمؼ قمـ اًمٜم٤مس سمٕمض وم٤مٟمحراف

ـ ل ٕنف ًمٚمِم٤مرع: ًِ  ًمق هذا ًمٚمٗم٘مػم، وأنٗمع أومْمؾ هؿ شمنميٕمٝمؿ ٕن اًمتنميع، ُيـْح

 سمٙمالم ومٞمتٙمٚمٛمقن يٖمٗمٚمقن، وًمٙمٜمٝمؿ اًمٌمء، هذا ي٘مّمدون ٓ ًمٙمٜمٝمؿ سمف، يمٗمر ىمّمده

 .اخلٓم٠م قملم هق

 .طم٤مل يمؾ قمغم اًمٓمٕم٤مم وهق احلٙمٞمؿ، اًمِم٤مرع قمٚمٞمف ٟمص ُم٤م إظمراج إٓ جيقز ٓ: إذاً 

 إـمٕمٛم٦م: هذه ُمـ أنقاقم٤مً  اًمِم٤مرع ومرض ًم٘مد: ذيمره٤م ُمـ سمد ٓ ُمالطمٔم٦م وهٜم٤م

 ٟم٤مسم٧م أـمٕمٛم٦م ُوضمدت اًمٞمقم ًمٙمـ واًمرؾم٤مًم٦م، اًمٜمٌقة قمٝمد ذم اعمٕمرووم٦م هل يم٤مٟم٧م ٕهن٤م

 ي٠ميمؾ ُمـ يقضمد وٓ سمؾ اًمِمٕمػم، ي٠ميمؾ ُمـ يقضمد ٓ وم٤مًمٞمقم يم٤مٕـمٕمٛم٦م، شمٚمؽ ُمٜم٤مب

.. اًمٓم٤مطمقٟم٦م هٜم٤مك يقضمد أن وهق آظمر ؿمٞمئ٤مً  يتٓمٚم٥م احل٥م ٕنف واحل٥م: اًم٘مٛمح

 يزال ٓ هق يمم يمٌػم أو صٖمػم شمٜمقر اجل٤مروؿم٦م ُمع وضمد إن ويتٓمٚم٥م اجل٤مروؿم٦م،

 اعمٝمجقر، اعمؽموك طمٙمؿ ذم أصٌح٧م إـمٕمٛم٦م هذه ومٚمم اًم٘مرى، سمٕمض ذم ُمقضمقداً 

 اًمٌديؾ ٟمخرج طمٞمٜمم ٕنٜم٤م اًمٜم٘مقد: وًمٞمس اًمٓمٕم٤مم ُمـ اًمٌديؾ ٟمخرج أن طمٞمٜمئذ ومٞمج٥م

 أُم٤م اًمزُم٤من، ذًمؽ ذم اعمٕمروف اًمٓمٕم٤مم أنقاع ُمـ ذع ومٞمم اًمنمع ُمع سٟم٤م اًمٓمٕم٤مم ُمـ

 أطمًـ ُم٤م احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن قمٚمٞمٜم٤م ورد اًمٜم٘مقد وهق اًمٌديؾ ٟمخرج ٟم٘مقل طمٞمٜمم

 اًمٓمٕم٤مم، ُمـ ٟمققملم ُمـ اؾمتٕممًٓ  أوؾمع هل اًمٜم٘مقد أن قمغم مجٞمٕم٤مً  ٟم٘مٓمع ٕنٜم٤م اًمتنميع:

 اًمٞمقم، ُم٤مر همػم اًمٓمٕم٤مم هذا ووضمدٟم٤م ـمٕم٤مُم٤مً  ومرض احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع رأجٜم٤م ح٤م ًمٙمـ

 وم٘مػم ٓ اًمرز، أيمؾ قمـ يًتٖمٜمل سمٞم٧م أي اًمرز -ُمثالً - سمديٚمف، ـمٕم٤مم ٟمحط ٓزم طمٞمٜمئذ
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 .همٜمل وٓ

 هق مم٤م ذًمؽ، ٟمحق أو... أو -ُمثالً – اًمًٙمر ٟمٓمٚمع أو اًمرز، اًم٘مٛمح سمدل ٟمٓمٚمع: إذاً 

 .ـمٕم٤مم

 .اجلٛمٞمد هٜم٤م أنتؿ شمًٛمقٟمف اًمذي هق وإىمط إىمط،: إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم يقضمد

 .اًمٚمٌـ: ُمداظمٚم٦م

 طم٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ اًمٓمٕم٤مم، هذا ُمـ يٓمٚمع اإلٟم٤ًمن ممٙمـ. ٟمٕمؿ اعمجٛمد، اًمٚمٌـ: اًمِمٞمخ

 اًم٘مرى ُمـ يمثػم ذم ًمٙمـ اجلٛمٞمد، ُمٕمروف همػم اًمٕمقاصؿ ذم ؾمقري٤م ذم ًمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم

 سمس مت٤مُم٤ًم، احل٤مل ُم٤مر واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء ًمٌٕمض مجٞمداً  اإلٟم٤ًمن أظمرج وم٢مذا ُمٕمروف،

 اًمذي ٕن ٕ، وآّ  اجلٛمٞمد يًتٕمٛمؾ اإلٟم٤ًمن هذا أن اعمٕمروم٦م، ُمـ رء إمم حيت٤مج هذا

 .اؾمتٕممًمف َيٜمْدر أنف أراه

 اًمٌالد هذه ذم اًمتٛمر أن أقمت٘مد ًمٙمـ اًمتٛمر، إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ُمٜمّمقص يمذًمؽ

 ورسمم وُمٖمذي، ـمٕم٤مم ومٝمٜم٤مك -ُمثالً – اًمًٕمقدي٦م ذم يًتٕمٛمؾ يمم اؾمتٕممًمف يٙمثر ٓ

 .إـمٕمٛم٦م ُمـ يمثػم قمـ ويٖمٜمٞمٝمؿ ُي٘مٞمتٝمؿ

 ٟمٗمس ذم اعمٜمّمقص٦م إنقاع هذه ُمـ رء إظمراج وأص٤مًم٦مً  اسمتداءً  اًمقاضم٥م: اعمٝمؿ

 وم٘مراء طمقًمف يقضمد ٓ يم٤من إذا إٓ قمٜمف، يمٌديؾ آظمر ـمٕم٤مم إمم خيرج وٓ احلدي٨م،

 .اًمتٛمر أو اجلٛمٞمد إىمط: ىمٚمٜم٤م يمم -ُمثالً - هق اًمذي اًمٓمٕم٤مم هذا ُمـ ي٠ميمٚمقن وُم٤ًميملم

 سمف، وي٘مت٤مشمقن ُيّدظمر ـمٕم٤مُم٤مً  ًمٞمس ًمٙمـ ي١ميمؾ، قمٜمدٟم٤م اًمزسمٞم٥م ُمثاًل، اًمزسمٞم٥م يمذًمؽ 

 ..ذًمؽ وٟمحق اًمرز إظمراج هق -أقمٚمؿ واهلل- ٟمٕمت٘مد ومٞمم وم٤مٕطمًـ

 (  11 :44: 38/ 675/ واًمٜمقر اهلدى)

 مآً  افػطر زـاة إخراج أجاز مـ ؿقل رد

زون ًمٚمذيـ سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة  سم٠من ومٞم٘مقًمقن ُم٤مًٓ، اًمٗمٓمر صدىم٦م إظمراج ُيـَجقِّ
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 .ذًمؽ أضم٤مز -اهلل رمحف- طمٜمٞمٗم٦م أب٤م اإلُم٤مم

 ي٘م٤مل وممذا واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل أطم٤مدي٨م سيح ُيـخ٤مًمػ ذًمؽ أن: قمٚممً  

 طمج٦م، -اهلل رمحف- طمٜمٞمٗم٦م أبق اإلُم٤مم طمج٦م، يممن اإلُم٤مم إن: ي٘مقًمقن يٕمٜمل؟ هلؿ،

 هل١مٓء؟ ٟم٘مقل وممذا يٕمٜمل، ُمٜمف ي١مظمذ وهذا

  ِف  َتنَاَزْعتُمْ  َفٌِنْ ﴿: هل١مٓء ٟم٘مقل: اًمِمٞمخ
ٍ
ء ُسولِ  اَّللَِّ  إَِل  َفُردُّوهُ  ََشْ  ُكنتُمْ  إِنْ  َوالرَّ

ِمنُونَ  ًْ  .[49:اًمٜم٤ًمء]﴾َتْيِويًل  َوَأْحَسنُ  َخرْيٌ  َذلَِك  اآلِخرِ  َواْلوَْومِ  بِاَّللَِّ  ُت

 ُم٤م وأىمؾ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ىمٞمٛم٦م يٕمرومقن ٓ أهنؿ اًمٜم٤مس ه١مٓء ُمع اعمِمٙمٚم٦م هل

 إمم يٜمٔمرون هؿ صمؿ إئٛم٦م، ىمدر يٕمرومقن يمم واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ىمدر يٕمرومقن ٓ: أىمقل

ئع إرسمٕم٦م إئٛم٦م ُمذاه٥م  ُمـ ذيٕم٦م أّي  ُمـ ي٠مظمذ أن ًمٚمٛمًٚمؿ ومٞمجقز أرسمٕم٦م، يمنما

ئع هذه  .إرسمٕم٦م اعمذاه٥م هذه ُمـ ُمذه٥م أي ُمـ أو إرسمع اًمنما

ُٛمُٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ، اإلٟم٤ًمن يٚم٘مٞمٝم٤م حم٤مضة إمم سمح٤مضم٦م ه١مٓء وم٠مُمث٤مل: وًمذًمؽ   ُم٤م وُيَٗمٝمِّ

 : -اهلل رمحف- اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل يمم اًمديـ أو وومالن؟ ومالن ىم٤مل اًمديـ هؾ اًمديـ، هق

ُ  ددداا ار  ددداا   ددد ل   العلددد

 

  ددداا البددد اسة لدددويف سالتم  ددد  

 ما العلُد ىبد ل للفدسذ  د اهةف  

 

 وسدددل  فق اقوددد  سدددل الح ددد ا 

 كددس وج د ددي البدد اه وى وهددا 

 

 حددد  اف مددد  التعلوددده والت ددد و  

 اًمٕمٚممء ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ ُم٠ًمخ٦م يمؾ ذم يٕمقد إُمر أن ه١مٓء يٗمٝمؿ أن جي٥م: وم٤مًمِم٤مهد 

 . ط اهلل رؾمقل ىم٤مل ُم٤م وإمم اهلل ىم٤مل ُم٤م إمم واًمٗم٘مٝم٤مء

 صدىم٦م ومرض»: ط اًمٜمٌل سم٠من شم٘مقل أطم٤مدي٨م هٜم٤مك: ٟم٘مقل سم٠من ذًمؽ يتٌع صمؿ

 شزسمٞم٥م ُمـ ص٤مقم٤مً  أو أىمط ـُم ص٤مقم٤مً  أو متر، ُمـ ص٤مقم٤مً  أو ؿمٕمػم، ُمـ ص٤مقم٤مً  اًمٗمٓمر

 ـُمْٝمَرةً  اًمٗمٓمر صدىم٦م ومرض» ط اًمٜمٌل أن: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ آظمر وطمدي٨م

 هذا سمٜمص اإلـمٕم٤مم هق اًمّمدىم٦م هبذه وم٤معم٘مّمقد شًمٚمٛم٤ًميملم وـمٕمٛم٦م ًمٚمّم٤مئؿ،

 :احلدي٨م وذاك احلدي٨م هذا إمم ٟمٔمرهؿ ومقضمف احلدي٨م،



 499 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُم٘مدار زيم٤مة اًمٗمٓمر

ؾ: إول احلدي٨م   واحلدي٨م اًمٗمٓمر، صدىم٦م ومٞمف وُمِرَض  اًمذي اًمٓمٕم٤مم ٟمقع ُيَٗمّمِّ

 هذه ؿمٕمٌت٤من، هل٤م ومٝمل اًمٗمٓمر، صدىم٦م ذقمٞم٦م ُمـ احلٙمٛم٦م إمم اًمٜمٔمر ُيْٚمٗم٧م: اًمث٤مين

ل، شمتٕمٚمؼ إطمدامه٤م ؿمٕمٌت٤من هل٤م احلٙمٛم٦م  .سم٤مًمٗم٘مػم شمتٕمٚمؼ وإظمرى سم٤معمُـَزيمِّ

 ًمٚمّم٤مئؿ، ـمٝمرة اًمّمدىم٦م هذه شًمٚمّم٤مئؿ ـمٝمرة»: شم٘مقل إومم ًمٚمحٙمٛم٦م وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم

 .أـمٕمٛمتف ُم٤م ٟم٘مداً  شمٕمٓمٞمف ح٤م وم٠من٧م شًمٚمٛم٤ًميملم ـُمْٕمَٛم٦م» ًمألظمرى وسم٤مًمٜم٦ًٌم

 ي٘مقل ٟم٘م٤مش، أطمدهؿ وسملم سمٞمٜمل ضمرى وىمري٤ٌمً  اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم يتقهؿ ويمم 

 ومٝمق اح٤مل اًمٗم٘مػم أقمٓمٞمٜم٤م إذا ٟمحـ: ي٘مقل اًمٜم٘مؾ، قمغم واًمٕم٘مؾ اًمرأي ُم٘مدُم٤مً  ُمًتحًٜم٤مً 

! أظمل ي٤م: ًمف ىمٚمٜم٤م ومٜمحـ. آظمره إمم ًمٙمذا ٕـمٗم٤مًمف، ٕهٚمف، صمٞم٤مسًم٤م يِمؽمي ومٞمف يتقؾمع

 اًمتل اًمًٜمقي٦م اًمزيم٤مة ُمـ اًمّمدىم٦م، ُمـ اعم٘مّمقد هق ُم٤م ًمٞمس اًمّمدىم٦م، هذه ُمـ اعم٘مّمقد

 ُمـ إُم٤م ُيـْخَرج أن ومٞمٜمٌٖمل آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤م يمم اًمٜمّم٤مب ُمٜمٝم٤م اعمٕمرووم٦م سمنموـمٝم٤م دم٥م

 ذم اًمٕم٤مُم٦م اًمَتْقؾِمٕم٦م اعم٘مّمقد ًمٞمس ٕنف يمذًمؽ إُمر ًمٞمس هٜم٤م اًمٗمْم٦م، ُمـ وإُم٤م اًمذه٥م

 هذه وًمٞم٧ًم اًمٓمٕم٤مم، ذم وهل ظم٤مص٦م شمقؾمٕم٦م اعم٘مّمقد وإٟمم اًمٗم٘مػم، قمغم رء يمؾ

 وهذا اًمٕمٞمد، أج٤مم سمٕمد ح٤م أجْم٤مً  شمقؾمٕم٦م وإٟمم واطمد، يقم ٕنف اًمٕمٞمد يقم ظم٤مص٦م اًمتقؾمٕم٦م

 ومروف اًمذي اًمٓمٕم٤مم هذا ُمـ آصع واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء قمٜمد يتقومر طمٞمٜمم ي٘مع اًمذي هق

 ذًمؽ ُمـ أيمثر ورسمم ؿمٝمقًرا، ُم٤م ٟمققم٤مً  همٜمٞم٤مً  ومٞمّمٌح اًمٙمريؿ ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم اًمٕم٤معملم رب

 .اًمّمدىم٤مت ُمـ إًمٞمف أرؿمد وضمؾ قمز رسمٜم٤م ُم٤م طم٥ًم قمغم

 وم٘مط، إـمٕم٤مُمٝمؿ ذم اًمٗم٘مراء قمغم اًمتقؾمٕم٦م إّٓ  هب٤م اعم٘مّمقد ًمٞمس اًمّمدىم٦م هذه

: أوًٓ : ؿمٞمئلم ُمـ َيَتَجّردوا أن اؾمتٕمداد قمٜمدهؿ ويم٤من ه١مٓء ومٝمٛمٜم٤م إذا وًمذًمؽ

 أن اًمّمٕم٥م ُمـ ومٝمذا آظمره إمم.. طمٜمٗمل ُمذهٌل أن٤م: ًمؽ ي٘مقل ٕنف اعمذهٌٞم٦م، اًمٕمّمٌٞم٦م

ده  يممن أطمًـ، هل وسم٤مًمتل واعمالطم٘م٦م سم٤معمت٤مسمٕم٦م إٓ اعمذهٌٞم٦م، اًمٕمّمٌٞم٦م هذه ُمـ ُٟمَجرِّ

 وإٟمم اعمذه٥م، طمٜمٗمٞمل يٙمقٟمقن ٓ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً  ٕن اهلقى، اشم٤ٌمع ُمـ ٟمجرده ٟمريد

 ُمذهٌٝمؿ ومٞمؽميمقا  اًمٕمٍم، هذا ذم أن٥ًم طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م أن وسمٕم٘مٚمٝمؿ سمرأهيؿ يرون

 ٕنف طمٜمٞمٗم٦م: أيب اإلُم٤مم سمرأي ومٞم٠مظمذون اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إٓ... .خي٤مًمٗمقٟمف ُمـ عمذه٥م

 .ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم هقًى  وضمد
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: وصم٤مٟمٞم٤مً  اعمذهٌل، اًمتٕمّم٥م قمـ اًمتجرد قمـ: أوًٓ  اًمٜم٤مس ُٟمَريبِّ  أن قمٚمٞمٜم٤م ٟمحـ: وم٢مذاً 

 .ٟمٕمؿ. ُمْمٚم٦م اهلقى اشم٤ٌمع ٕن اهلقى، اشم٤ٌمع قمـ

  (11 :17: 17/   137/  واًمٜمقر اهلدى) 



 أحكاً يف وتفزقات

 الشكاة





 211 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًمزيم٤مة

 بـػسف فزـاتف ادرء تػريؼ مؼوظقة

 صمؿ ومٚمٞم٘مْمف ديـ ٞمفقمٚم يم٤من ومٛمـ ،زيم٤مشمٙمؿ ؿمٝمر هذا»: قمٜمف اهلل رى قمثمن ىم٤مل»

 .صحٞمح. شُم٤مًمف سم٘مٞم٦م يزيمك

 اًمزيم٤مةَ  يٗمرق أن يًـ أنف قمغم سمٕمده واًمذى إثر هبذا اعمّمٜمػ اؾمتدل :تـبقف

 وم٤مٕومم ،ذًمؽ قمغم سحي٦م دًٓم٦م ومٞمٝمم وًمٞمس ،ٝم٤مُمًتح٘مِّ  إمم وصقهل٤م ـًمٞمتٞم٘مَّ  ٝم٤مص٤مطمٌُ 

 اًم٤ٌمـمٜم٦م ُم٤مًمف زيم٤مة شمٗمرىمف يتقمم اًمرضمؾ سم٤مب» رمش 5/335» اًمٌٞمٝم٘مك رواه سمم آؾمتدٓل

 سممئتك قمٜمف اهلل رى اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ضمئ٧م»: ىم٤مل اعم٘مؼمى ؾمٕمٞمد أبك قمـ شسمٜمٗمًف

: ىمٚم٧م: ىم٤مل يمٞم٤ًمن؟ ي٤م قمت٘م٧م وىمد: ىم٤مل ،ُم٤ممم زيم٤مة هذا اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: ىمٚم٧م ،درهؿ

 ش.3814» قمٌٞمد أبق رواه ويمذا. شوم٤مىمًٛمٝم٤م أن٧م هب٤م اذه٥م: ىم٤مل، ٟمٕمؿ

 .طمًـ وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

 إٓ فمؾ ٓ يقم فمٚمف حت٧م اهلل ئمٚمٝمؿ ؾمٌٕم٦م»: قمٚمٞمف اعمتٗمؼ احلدي٨م ًمذًمؽ يِمٝمدو

 .شيٛمٞمٜمف أنٗم٘م٧م ُم٤م ؿممًمف شمٕمٚمؿ ُم٤م تكطم سمٞمٛمٞمٜمف شمّمدق ورضمؾ.. .قم٤مدل إُم٤مم: فمٚمف

 [(858) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 ادممـ ؽر ظذ زـاة ٓ

 قمنم - اًمٕم٘م٤مر ُم٤مل أو - اًمثمر صدىم٦م ذم اعم١مُمٜملم قمغم[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شاًمٕمنم ٟمّمػ سم٤مًمٖمرب يً٘مك ُم٤م وقمغم اًمًمء، ؾم٘م٧م وُم٤م اًمٕملم ؾم٘م٧م ُم٤م

 [:ىم٤مل صمؿ اعم١مُمـ همػم قمغم زيم٤مة ٓ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 ويمٞمػ: ىمٚم٧م .شاًمذُم٦م أهؾ ُمـ شم١مظمذ ٓ أهن٤م قمغم ٦ميم٤مًمدًٓم وومٞمف» :اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل

 اعم١مُمـ شمزيمل وإٟمم شمزيمٞمٝمؿ ٓ وم٤مًمزيم٤مة ووالهلؿ، ذيمٝمؿ قمغم وهؿ ُمٜمٝمؿ شم١مظمذ

 هب٤م، وشمزيمٞمٝمؿ شمٓمٝمرهؿ صدىم٦م أُمقاهلؿ ُمـ ظمذ» :شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم اًمنمك درن ُمـ اعمزيمل

 إٟمم اًمزيم٤مة أن قمغم فم٤مهرة دًٓم٦م شمدل أي٦م ومٝمذهش. هلؿ ؾمٙمـ صالشمؽ إن قمٚمٞمٝمؿ وصؾ



 215 ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يدرس ُمـ وإن ...ذًمؽ قمغم دًٓم٦م ُمٜمٝم٤م أسح احلدي٨م ًمٙمـ اعم١مُمٜملم، ُمـ شم١مظمذ

 وُمٚمقيمٝمؿ اعمًٚمٛملم ظمٚمٗم٤مء ُمـ وهمػمهؿ اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء وشم٤مريخ اًمٜمٌقي٦م، اًمًػمة

 يم٤مٟمقا  وإٟمم اعمقاـمٜملم، ُمـ اعمًٚمٛملم همػم ُمـ اًمزيم٤مة ي٠مظمذون يٙمقٟمقا  ل أهنؿ ي٘مٞمٜم٤م يٕمٚمؿ

 يٜمحرف أن اعم١مؾمػ ومٛمـ .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمٚمٞمٝم٤م يٜمص يمم اجلزي٦م ُمٜمٝمؿ ي٠مظمذون

 شم٤مرة، آضمتمقمٞم٦م واًمٕمداًم٦م .شم٤مرة اإلصالح سم٤مؾمؿ اعم١مُمٜملم ؾمٌٞمؾ قمـ اعمتٗم٘مٝم٦م سمٕمض

 اًمت٠مويؾ ُمـ سمٓمرق اعمًٚمٛملم قمٛمؾ قمٚمٞمف وضمرى واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم صم٧ٌم ُم٤م ومٞمٜمٙمروا

 يٙمقٟمقا  ل ُم٤م يثٌتقن، أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م، ُمـ اًم٤ٌمـمٜمٞملم سمت٠مويالت شمٙمقن ُم٤م أؿمٌف

 اعم٠ًمخ٦م هذه أن وطمًٌٜم٤م يمثػمة، ذًمؽ قمغم وإُمثٚم٦م. سمٜمٗمٞمف اًمٜمص ضم٤مء ُم٤م سمؾ يٕمرومقن،

 اًمِمٞمقخ سمٕمض أن وؾمٛمٕمٜم٤م ىمرأن٤م وم٘مد اًمٙمريٛم٦م، أي٦م ويمذا احلدي٨م هذا قمٚمٞمٝم٤م دل اًمتل

 اظمتالف قمغم اعمقاـمٜملم مجٞمع أهمٜمٞم٤مء ُمـ اًمزيم٤مة اًمدوًم٦م شم٠مظمذ أن سمجقاز: ي٘مقًمقن اًمٞمقم

 ُمٜمذ ؾمٛمٕم٧م وًم٘مد شمٗمريؼ، أي دون وم٘مرائٝمؿ قمغم شمقزع صمؿ ويم٤مومرهؿ، ُم١مُمٜمٝمؿ أدي٤مهنؿ

 قمـ ومٞمٝم٤م يتٙمٚمؿ يم٤من شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م ٟمدوة ذم إزهر ُمِم٤ميخ يم٤ٌمر أطمد ُمـ هذا ُمٕمٜمك أؾم٤مسمٞمع

 ؾمٞم٘مقم اًم٘م٤مهرة ذم اًم٘مقُمل آحت٤مد أن ذيمره ومم٤م اإلؾمالم، ذم آضمتمقمل اًمْممن

 أطمد وم٘م٤مم! وم٘مرائٝمؿ قمغم وشمقزيٕمٝم٤م. اعمقاـمٜملم أهمٜمٞم٤مء مجٞمع ُمـ اًمزيم٤مة سمجٛمع

 قم٘مدٟم٤م ح٤م: وم٘م٤مل ذًمؽ ضمقاز ذم اعمًتٜمد قمـ وؾم٠مخف اًمٜمدوة ذم أُم٤مُمف احل٤مضيـ

 قمغم اقمتمدا ذًمؽ سمجقاز ىمرارا ضمٚم٤ًمهت٤م سمٕمض ذم اختذٟم٤م آضمتمقمٞم٦م احلٚم٘م٤مت ضمٚم٤ًمت

 اعمذه٥م يٕمٜمل أنف أفمـ وأن٤م. اًمِمٞمٕمل اعمذه٥م وهق اإلؾمالُمٞم٦م اعمذاه٥م ُمـ ُمذه٥م

 قمـ اجلٚم٦ًم شمٚمؽ ذم راوم٘مف وُمـ اًمِمٞمخ هذا أقمرض ًم٘مد اًمٕمؼمة، ُمقوع وهٜم٤م .اًمزيدي

 ذم واقمتٛمد سم٤معم١مُمٜملم، ظم٤مص٦م اًمزيم٤مة أن قمغم اًمًٚمػ واشمٗم٤مق واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب دًٓم٦م

 ذًمؽ؟ ذم اًم٥ًٌم هق ُم٤م اًمٙمريؿ اًم٘م٤مرىء يدري وهؾ! اًمزيدي اعمذه٥م قمغم ظمالومٝمؿ

 وًمٞمتٝم٤م وآىمتّم٤مدي٦م، آضمتمقمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمتٝمؿ قمغم احلٙم٤مم سمٕمض ُمقاوم٘م٦م إٓ هق ًمٞمس

 وًمٙمٜمف اجلزئل اخلٓم٠م هذا ذم اًمٌمء سمٕمض إُمر هل٤من إذن إؾمالُمل ُمٜمٝم٩م قمغم يم٤مٟم٧م

 !هلؿ ديـ ٓ اًمذيـ إورسمٞملم سمٕمض شم٘مٚمٞمد قمغم ىم٤مئؿ هق سمؾ إؾمالُمل، همػم ُمٜمٝم٩م

 ط حمٛمد ىمٚم٥م قمغم أنزهل٤م اًمتل شمٕم٤ممم اهلل ذيٕم٦م ُمـ آؾمتٗم٤مدة قمـ واإلقمراض

 اًمًقء قمٚممء ُمـ اعمِمتٙمك اهلل وم٢ممم وُمٙم٤من، زُم٤من يمؾ ذم ًمٚمٜم٤مس وهداي٦م ٟمقرا ًمتٙمقن



 214 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًمزيم٤مة

 اإلؾمالم، ضم٤مدة قمـ اعمٜمحروم٦م سمٗمت٤موهيؿ اجل٤مئريـ احلٙم٤مم ي١ميدون اًمذيـ واًمرؾمقم

 ًمف شمٌلم ُم٤م سمٕمد ُمـ اًمرؾمقل يِم٤مىمؼ وُمـ»: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل اعمًٚمٛملم، وؾمٌٞمؾ

 ش. ُمّمػما  وؾم٤مءت ضمٝمٜمؿ وٟمّمٚمف شمقمم ُم٤م ٟمقًمف اعم١مُمٜملم ؾمٌٞمؾ همػم ويتٌع اهلدى

 (.671-673/ 3/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افزـاة ظذ افتحايؾ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 اٟم٘مٓمع ضمٜمًف سمٖمػم أبدًمف أو احلقل أثٜم٤مء ذم اًمٜمّم٤مب سم٤مع ًمق»: اًمتٕمٚمٞمؼ ذم ىمقًمف

 .شآظمر طمقٓ واؾمت٠منػ اًمزيم٤مة طمقل

 اًمزيم٤مة ُمـ اخلالص ًم٘مّمد ٓ اشمٗم٤مىم٤م ذًمؽ وىمع إذا سمم هذا ي٘مٞمد أن يٜمٌٖمل: ىمٚم٧م

 اح٤مل وه٥م اًمٜمّم٤مب طمقل اٟمتٝم٤مء ىم٤مرب إذا يم٤من أنف احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض قمـ يروى يمم

 قمغم قمٜمدهؿ ضم٤مئز سم٤مهلدي٦م اًمٕمقد ٕن ُمٜمٝم٤م اؾمؽمده احلقل اٟمتٝمك إذا طمتك ًمزوضمتف

 أرى وم٢مين - ذقمٞم٦م طمٞمٚم٦م سمٕمْمٝمؿ يًٛمٞمٝم٤م اًمتل - احلٞمٚم٦م هذه اطمت٤مل ومٛمـ ومٞمف شمٗمّمٞمؾ

 وم٢من اًمٙمت٤مب ذم اعمذيمقر طمٙمٞمؿ سمـ هبز طمدي٨م قمغم ُم٤مًمف وؿمٓمر اًمزيم٤مة ُمٜمف ي١مظمذ أن

 .ومت٠مُمؾ طمٞمٚم٦م دون اعمٛمتٜمع ُمـ اجلزاء هبذا أومم اعمحت٤مل

 .شاًمزيم٤مة ُمـ اًمٗمرار»:قمٜمقان حت٧م اًمٙمت٤مب ذم ؾمٞم٠ميت ُم٤م وراضمع

 ش[149»ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 اتػاؿا ظؾقف زـاة ٓ افبقت متاع

 .اشمٗم٤مىم٤م قمٚمٞمف زيم٤مة ٓ اًمٌٞم٧م ُمت٤مع :اإلمام ؿال 

 ش[121»ص اعمٜم٦م مت٤مم]



 212 ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 افعغ بدل افزـاة يف افؼقؿة إخراج

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 سمّمٞمٖم٦م ُمٕمٚم٘م٤م اًمٌخ٤مري روى وىمد»: اًمٕملم سمدل اًم٘مٞمٛم٦م دومع: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف 

 اًمّمدىم٦م ذم ًمٌٞمس أو َخٞمص صمٞم٤مب سمٕمرض ايتقين: اًمٞمٛمـ ٕهؾ ىم٤مل ُمٕم٤مذا أن اجلزم

 .شسم٤معمديٜم٦م ط اًمٜمٌل ٕصح٤مب وظمػم قمٚمٞمٙمؿ أهقن واًمذرة اًمِمٕمػم ُمٙم٤من

 يمذًمؽ وًمٞمس صحٞمح ُمٕم٤مذ قمـ اعمذيمقر إثر سم٠من إؿمٕم٤مر اًمٙمالم هذا ذم: ىمٚم٧م

 ـم٤موس سملم ُمٜم٘مٓمع وهذا ش...ُمٕم٤مذ ىم٤مل: ـم٤موس ىم٤مل»: هٙمذا اًمٌخ٤مري قمٚم٘مف وم٢مٟمم

 :ذطمف ذم احل٤مومظ ىم٤مل وُمٕم٤مذ

 ومٝمق ُمٕم٤مذ ُمـ يًٛمع ل ـم٤موس ًمٙمـ ـم٤موس إمم اإلؾمٜم٤مد صحٞمح اًمتٕمٚمٞمؼ هذا»

 صحٞمح ومٝمق اجل٤مزم سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ اًمٌخ٤مري ذيمره»:ىم٤مل ُمـ سم٘مقل يٖمؽم ومال ُمٜم٘مٓمع

 أن إٓ ومال؟ اإلؾمٜم٤مد سم٤مىمل وأُم٤م قمٜمف قمٚمؼ ُمـ إمم اًمّمح٦م إٓ يٗمٞمد ٓ ذًمؽ ٕنشقمٜمده

 .شقمٜمده ىمقشمف ي٘متيض سمف آطمتج٤مج ُمٕمرض ذم ًمف إيراده

 سمؾ واًمٕملم اًم٘مٞمٛم٦م سملم ومرق ٓ أنف طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل قمغم يدل ل إثر هذا صح ًمق صمؿ

 إهمٜمٞم٤مء قمغم واًمتٞمًػم اًمٗم٘مراء عمّمٚمح٦م ُمراقم٤مة اًم٘مٞمٛم٦م إظمراج جيقز ُمـ ًم٘مقل يدل

 :شآظمتٞم٤مرات» ذم ىم٤مل شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اظمتٞم٤مر وهق

   .ُمثؾ واعمّمٚمح٦م احل٤مضم٦م قمـ اًمٕمدول ًمٕمدم اًمزيم٤مة ذم اًم٘مٞمٛم٦م إظمراج وجيقز»

 أن يٙمٚمػ وٓ جيزئف اًمدراهؿ قمنم إظمراج ومٝمٜم٤م زرقمف أو سمًت٤مٟمف صمٛمرة يٌٞمع أن 

 ذًمؽ ضمقاز قمغم أمحد ٟمص وىمد سمٜمٗمًف اًمٗم٘مػم ؾم٤موى ىمد وم٢مٟمف طمٜمٓم٦م أو مترا  يِمؽمي

 يٙمٚمػ وٓ يم٤مف اًم٘مٞمٛم٦م وم٢مظمراج ؿم٤مة قمٜمده وًمٞمس اإلسمؾ ذم ؿم٤مة قمٚمٞمف دم٥م أن وُمثؾ

ء اًمًٗمر  .شضم٤مئز ومٝمذا هلؿ أنٗمع ًمٙمقهن٤م اًم٘مٞمٛم٦م ـمٚمٌقا  اعمًتح٘مقن يٙمقن أن أو ؿم٤مة ًمنما

 ش[179»ص اعمٜم٦م مت٤مم]



 217 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًمزيم٤مة

 وتقزيعفا؟ افزـاة بجؿع يؼقم افذي مـ

 [:افسـة ؾؼف يف اهلل رمحف شابؼ شقد افشقخ ظذ تعؼباتف يف اإلمام ؿال] 

 يٌٕم٨م ط اهلل رؾمقل يم٤من»: اًمزيم٤مة؟ سمتقزيع ي٘مقم اًمذي ُمـ: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف 

سمف  يٗمٕمالن وقمٛمر سمٙمر أبق ويم٤من اعمًتح٘ملم قمغم ويقزقمٝم٤م اًمّمدىم٤مت ًمٞمجٛمٕمقا  ٟمقا

 زُمٜم٤م اًمٜمٝم٩م هذا قمغم ؾم٤مر قمثمن ضم٤مء ومٚمم واًم٤ٌمـمٜم٦م اًمٔم٤مهرة إُمقال سملم ومرق ٓ ذًمؽ

 وذم إُم٦م قمغم طمرضم٤م شمتٌٕمٝم٤م ذم أن ووضمد اًم٤ٌمـمٜم٦م إُمقال يمثرة رأى ح٤م أنف إٓ

 .شإُمقال أصح٤مب إمم زيم٤مهت٤م أداء ومقض سم٠مرسم٤مهب٤م ضرا شمٗمتٞمِمٝم٤م

   :ُمالطمٔم٤مت ومٞمف: ىمٚم٧م

 ُمـ اًمّمدىم٤مت جيٛمع ُمـ يٌٕم٨م يم٤من ط اًمٜمٌل أن اًمًٜم٦م ذم أضمد ل :إوػ

 اعم١مًمػ ذيمر يمم واًمريم٤مز واًمٗمْم٦م واًمذه٥م اًمتج٤مرة قمروض وهل اًم٤ٌمـمٜم٦م إُمقال

 إٟمف سمؾ ذًمؽ سمٜمٗمل اًم٘مٞمؿ اسمـ سح سمؾ ذًمؽ ذيمر اعمحدصملم ُمـ أطمدا وضمدت وٓ ٟمٗمًف

 ىم٤مل طمٞم٨م قمٛمقُمف قمغم اًمٔم٤مهرة إُمقال ذم اًمٙمت٤مب ذم اعمذيمقر اًمٌٕم٨م يٙمقن أن ٟمٗمك

 :شاًمزاد» ذم

 ط هديف ُمـ يٙمـ ول اًم٘مرى إمم يٌٕمثٝمؿ يٙمـ ول اًمٌقادي إمم ؾمٕم٤مشمف يٌٕم٨م ط يم٤من»

 .شواًمثمر واًمزروع اعمقار ُمـ اًمٔم٤مهرة إُمقال أهؾ إمم إٓ ؾمٕم٤مشمف يٌٕم٨م أن

 قمروض قمغم اًمزيم٤مة وضمقب قمغم اًمًٜم٦م ُمـ دًمٞمال ًمٙم٤من اعم١مًمػ ذيمره ُم٤م صح وًمق

 .ومت٠مُمؾ. اًمتج٤مرة

 :3255 رىمؿ قمٌٞمد أبق وىم٤مل

 .شقمٚمٞمف ُم١ممتٜملم ومٞمف اًمٜم٤مس يٙمقن أن ظم٤مص٦م اًمّم٤مُم٧م ؾمٜم٦م»

 واًمٌٞمٝم٘مل 3814 رىمؿ قمٌٞمد أبق روى سمؾ اًمثالًم٦م اخلٚمٗم٤مء قمـ يمذًمؽ أضمده ل :ثاكقا

 :ىم٤مل اعم٘مؼمي ؾمٕمٞمد أيب قمـ 335/  5

 وأتٞمتف: ىم٤مل - ُم٤مزم زيم٤مة هذه! اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: وم٘مٚم٧م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أتٞم٧م»



 218 ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًمزيم٤مة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أن٧م هب٤م وم٤مذه٥م: وم٘م٤مل ٟمٕمؿ: وم٘مٚم٧م يمٞم٤ًمن؟ ي٤م أقمت٘م٧م: وم٘م٤مل - درهؿ سممئتل

 .ضمٞمد إؾمٜم٤مده. شوم٤مىمًٛمٝم٤م

 ٟم٘مٚمف ح٤م ظمالوم٤م ص٤مطمٌٝم٤م إمم اًمزيم٤مة شمٗمريؼ أوًم٩م ىمد قمٜمف اهلل رض قمٛمر ومٝمذا

 ُم٤مًمف زيم٤مة شمٗمرىم٦م يتقمم اًمرضمؾ سم٤مب» سمـ إثر هلذا اًمٌٞمٝم٘مل شمرضمؿ وىمد قمٜمف اعم١مًمػ

 .شسمٜمٗمًف اًم٤ٌمـمٜم٦م

 رء ذم  أصال ًمف أضمد ل اًمخ... اًمٜمٝم٩م ذًمؽ قمغم ؾم٤مر أنف قمثمن قمـ ٟم٘مٚمف ُم٤م :ثافثا

 .قمٚمٛم٧م ومٞمم احلدي٨م أئٛم٦م ُمـ أطمد ذيمره وٓ أصم٤مر يمت٥م ُمـ

 اًمتل همػمه٤م أو اًمٗم٘مف يمت٥م سمٕمض ُمـ - ىمٌٚمف ُم٤م ويمذا - ٟم٘مٚمف اعم١مًمػ أن واًمٔم٤مهر

 .يروى مم٤م اًمث٤مسم٧م شمتحرى ٓ

 .أقمٚمؿ واهلل

 ش[186»ص اعمٜم٦م مت٤مم]



 219 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمٗمٝمرس

 افػفرس

 4 ------------------------------------------------ اًمّمٞم٤مم يمت٤مب

 7 ------------------------------------------- اًمّمٞم٤مم شمنميع طِمٙمٛم٦م

 33 ---------------------------------------- اًمّمٞم٤مم قمغم اًمّمٌٞم٤من متريـ

 34 ----------------------------------------------- اًمتٓمقع صٞم٤مم

 37 ---------- سمخػم هلؿ يدقمق وًمٙمـ يٗمٓمر، ٓ أن ـمٕم٤مُم٤م ًمف وىمدُمقا  ىمقُم٤م، زار إذا اعمتٓمقع ًمٚمّم٤مئؿ

 37 - يٗمٓمر؟ أن قمٚمٞمف جي٥م ومٝمؾ ـمٕم٤مم، قمغم سمدقمقشمف أصح٤مسمف سمٕمض ىم٤مم ؿمقال ُمـ اًم٧ًم ذم ص٤مئؿ رضمؾ

 38 ----------------------- ُمًتح٥م طم٘مف ذم وم٤مًم٘مْم٤مء وم٠مومٓمر، ُمتٓمققم٤م ص٤مئم يم٤من ُمـ

 38 ------------------------------------ !قمٛمًدا؟ اًمٗمٓمر َيـْجؼُم  اًمتٓمقع هؾ

 39 --------------------------------------- اًمٗمريْم٦م سمٕمد اًمّمقم أومْمؾ

 63 ------------------------------------------ صٞم٤مُمٝم٤م اعمًتح٥م إج٤مم

 61 -------------------- إج٤مم؟ سم٤مىمل قمغم صٞم٤مُمف ذم ومْمٞمٚم٦م وقم٤مؿمقراء رُمْم٤من ًمٖمػم هؾ

 65 ----------------------------------- حمرم ُمـ اًمٕم٤مذ اًمٞمقم هق قم٤مؿمقراء

 65 --------------------------------- ومرًو٤م إُمر أول ذم يم٤من قم٤مؿمقراء صقم

 64 -------------------------------- اًمت٤مؾمع ٓ اًمٕم٤مذ اًمٞمقم هق إٟمم قم٤مؿمقراء

 62 ---------------------------------------قم٤مؿمقراء يقم اًمتقؾمٕم٦م طمٙمؿ

 67 ------------------------------ اًمدقمقة إضم٤مسم٦م ُمع قم٤مؿمقراء صٞم٤مم شمٕم٤مرض إذا

 68 ---------------------------------------- وقم٤مؿمقراء شم٤مؾمققم٤مء صٞم٤مم

 69 ------------------------------ صٞم٤مُمف قمـ ُمٜمٝمًٞم٤م يقًُم٤م قم٤مؿمقراء يقم واومؼ إذا

 11 ---------------------------------------- اًمٌٞمض إج٤مم صٞم٤مم ومْمؾ

 11 ----- يٚمٞمف اًمذي وآصمٜملم يٚمٞمف اًمذي وآصمٜملم اًمِمٝمر أول ُمـ اخلٛمٞمس يّمقم ط اًمٜمٌل يم٤من هؾ

م واخلٛمٞمس آصمٜملم ًمّمٞم٤مم وومٕمٚمف ط اًمٜمٌل شمٓمٌٞمؼ هؾ  اًمّمٞم٤مم أومْمؾ) :ىمقًمف ُمـ قمٜمف ورد ُم٤م قمغم ُيَ٘مدَّ

 15 ------------------------------------------------ (داود صٞم٤مم

 12 ----------------------------------------- آصمٜملم يقم صٞم٤مم ومْمٞمٚم٦م

 12 --------------------------- اًمتٗمرق؟ أم اًمتت٤مسمع ؿمقال ُمـ اًم٧ًم صٞم٤مم ذم اًمًٜم٦م

 19 --------------------------------------------- قمٜمف اعمٜمٝمل اًمّمٞم٤مم

 53 -----------------------------------------يم٤مُمالً  رضم٥م صٞم٤مم طمٙمؿ

 56 --------------------------------------- سم٤مًمّمٞم٤مم اجلٛمٕم٦م إومراد طمٙمؿ

 51 --------------------------------------- وطمده ُيّم٤مم ٓ اجلٛمٕم٦م يقم



 231 اًمٗمٝمرس   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 58 -------------------------------------------- اًمدهر صقم حتريؿ

 59 --------------- ًمٚمدهر اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح صٞم٤مم طمدي٨م وشمْمٕمٞمػ اًمدهر صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل

 59 -------------------------------------------- قمٜمف اعمٜمٝمل اًمقص٤مل

 41 -------------- ذًمؽ سمٕمد ًمف شمٞمنت صمؿ اًمٙمٗم٤مرة قمـ وقمجز رُمْم٤من هن٤مر ذم أهٚمف ضم٤مُمع ُمـ

 43 ----------------- ُمتّمالً  وًمٞمس اًمًالم قمٚمٞمف داود هدي قمغم اًمدهر ٟمّمػ صٞم٤مم ضمقاز

 43 ----------------------------- اًمًحقر إمم اًمًحقر ُمـ اًمّمٞم٤مم ُمقاصٚم٦م ضمقاز

 46 ----------------------------------- سمرُمْم٤من ؿمٕم٤ٌمن صٞم٤مم وصؾ طمٙمؿ

 44 ------------------------------------------------ اًم٧ًٌم صٞم٤مم

 47 ----------------------------------- اًمٗمريْم٦م همػم ذم ًم٧ًٌما صٞم٤مم طمٙمؿ

 48 --------------------------------- اًم٧ًٌم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل ٟمًخ دقمقى رد

 48 ----------------------------------------- اًم٧ًٌم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل

 26 -------------------------------------- ُمٓمٚمً٘م٤م اًم٧ًٌم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل

 26 ---------------------------------- اًمٗمرض ذم إٓ اًم٧ًٌم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل

 26 ---------------------------------- قمٚمٞمؽ وٓ ًمؽ ٓ اًم٧ًٌم صقم :ُمٕمٜمك

 25 ------------------------------- اجلٛمٕم٦م أو اًم٧ًٌم يقم قمروم٦م يقم ص٤مدف إذا

 24 ------------------------ ُيّم٤مم؟ هؾ اًم٧ًٌم يقم أطمده٤م ص٤مدف إذا اًمٌٞمض إج٤مم

 24 ------------------------------ اًمٌٞمض إج٤مم ُمـ يقُم٤م اًم٧ًٌم يقم ص٤مدف إذا

 22 ------------------------------------ اًم٧ًٌم ص٤مدف إذا قمروم٦م يقم صٞم٤مم

 71 -------------------------------------- إطمد ويقم اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم

 73 ----- اًمٞمقُملم؟ صٞم٤مم يؽمك أم شم٤مؾمققم٤مء سمّمٞم٤مم اعمًٚمؿ يٙمتٗمل ومٝمؾ اًم٧ًٌم يقم قم٤مؿمقراء واومؼ إذا

 76 -------------------------------------------- اًم٧ًٌم صٞم٤مم طمقل

 78 -------------------------------------------- اًم٧ًٌم صٞم٤مم طمقل

 81 ---------------------------- اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م قمغم اًمٙمالم

 93 ------------------------------------- اًم٧ًٌم؟ يقم صٞم٤مم ٟمذر طمٙمؿ ُم٤م

 96 --------------------------------- واًم٧ًٌم اجلٛمٕم٦م يقم واومؼ إذا قمروم٦م يقم

 96 -------------------------------------- اًم٧ًٌم ُمع اجلٛمٕم٦م صٞم٤مم طمٙمؿ

 94 --------------------------------------- اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم قمـ اًمٜمٝمل

 92 ---------------------------------- قم٤مؿمقراء واومؼ إذا اًم٧ًٌم صٞم٤مم طمٙمؿ

 313 ------------------ اًم٧ًٌم؟ صٞم٤مم وحتريؿ داود صٞم٤مم سمٗمْمؾ اًم٘مقل سملم اجلٛمع يمٞمػ

 316 -------------- اًم٧ًٌم صٞم٤مم قمـ واًمٜمٝمل داود صٞم٤مم اًمّمٞم٤مم أومْمؾ أن سملم اجلٛمع يمٞمػ

 311 ------------------------------------------- اًم٧ًٌم صٞم٤مم طمٙمؿ



 233 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمٗمٝمرس

 314 ---------------------------------- اًمٗمرض همػم ذم اًم٧ًٌم صٞم٤مم طمرُم٦م

 312 ------------------- اًم٧ًٌم يقم واومؼ إذا قمروم٦م أو قم٤مؿمقراء يقم صقم إومراد جيقز ٓ

 317 ------------------------------------------------- رُمْم٤من

 319 ----------- ُمْم٤مقمٗم٦م؟ ومٞمف واًمًٞمئ٤مت احلًٜم٤مت وهؾ ومريْم٦م، يٕمدل رُمْم٤من ذم اًمٜمٗمؾ هؾ

 319 ------------------------------------- قمذر سمٖمػم رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر

 331 --------------------- يٗمٓمر؟ أن ًمف جيقز هؾ رُمْم٤من ذم اًمًٗمر دائؿ إضمرة ؾم٤مئؼ

 333 ---------------------------- !اًمٕم٤مُم٦م؟ اًمث٤مٟمقي٦م ًمٓمٚم٦ٌم رُمْم٤من ذم اًمٗمٓمر طمٙمؿ

 336 ------------------- اًمت٤مزم اًمٞمقم ؿمٛمس همروب قمٜمد إٓ يًتٞم٘مظ ول اًمٗمجر ٟم٤مم رضمؾ

 331 -------------------------------- اًمٚمٞمؾ ُمـ يقُمٞم٤م رُمْم٤من صٞم٤مم ٟمٞم٦م شمٌٞمٞم٧م

 331 --------------------- اًم٤ٌمىمل؟ صٞم٤مم أضمر ُمـ ُيـْحَرم رُمْم٤من ذم يقُم٤مً  ُيْٗمٓمِر ُمـ هؾ

 334 --- ًمف؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمقم أج٤مم قمدد ذم ظمٚمؾ ذًمؽ قمـ ومٜمت٩م آظمر سمٚمد إمم سمٚمد ُمـ رُمْم٤من ذم اٟمت٘مؾ ُمـ

 332 ------------------------------- اًمٕمذاب قمٜمف خيٗمػ رُمْم٤من ذم اعمٞم٧م هؾ

 339 --------------------------------------------- اعمٓم٤مًمع اظمتالف

 363 --------------------------------- قمٚمٞمٜم٤م هُمؿ إذا يقًُم٤م صمالصملم ؿمٕم٤ٌمن إمت٤مم

 363 ---------------------------- ًمٚمٜم٤مس اعمقاوم٘م٦م واًمٗمٓمر اًمّمٞم٤مم صمٌقت ذم يٕمتؼم

 361 --------------------------------------- اعمٓم٤مًمع واظمتالف اًمّمٞم٤مم

 364 -------------------------------------- وطمده  اهلالل رأى ُمـ طمٙمؿ

 362 ------------------------ اعمٓم٤مًمع اظمتالف طمقل ويمٚمٛم٦م آظمر، جمتٛمع ُمع اًمّمٞم٤مم

 368 ----------------------------- آظمر سمٚمد ُمع اًمّمٞم٤مم وطمٙمؿ اعمٓم٤مًمع اظمتالط

 369 --------------------------- اهلالل رؤي٦م قمغم وآظمتالف اعمٓم٤مًمع، اظمتالف

 314 --------------------------- ًمٚمٝمالل؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمٓم٤مًمع اظمتالف ذم شم٘مقًمقن ُم٤م

 317 ----------------------- اهلالل؟ رؤي٦م ذم احلديث٦م سم٤مٔٓت آؾمتٕم٤مٟم٦م يٛمٙمـ هؾ

 317 -------- أوٓ؟ اًمّمٞم٤مم أقمٚمـ اًمذي اإلؾمالُمل اًمٌٚمد ُمع أم سمٚمده ُمع سم٤مًمّمٞم٤مم اعمًٚمؿ يت٘مٞمد هؾ

 318 ------------------------------------- وطمده رُمْم٤من هالل رأى ُمـ

 319 ----------------- رُمْم٤من ؿمٝمر أول حتديد ذم اًمٗمٚمٙمٞم٦م اًمدراؾم٤مت قمغم آقمتمد طمٙمؿ

 351 --------------- وآظمره رُمْم٤من ؿمٝمر سمداي٦م حتديد ذم اًمٗمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٚمقم قمغم آقمتمد ظمٓم٠م

 357 ----- يّمقُمقن؟ ُمـ ُمع رُمْم٤من ؿمٝمر دظمقل رؾمٛمٞم٤ًّم شُمٕمٚمـ ٓ سمٚمد ذم يٕمٞمِمقن اًمذيـ اعمًٚمٛمقن

أيمؼم عمٗمًدة دومٕم٤مً  سمٚمده ُمع يّمقم ُمًٚمؿ يمؾ إن ُي٘م٤مل وإٟمم اًمٞمقم ٟمٗمس ذم يمٚمٝمؿ اعمًٚمٛمقن يّمقم أن إصؾ

 ----------------------------------------------------- 343 

 346 ------------------------------------- قمٚمٞمٝم٤م يؽمشم٥م وُم٤م اهلالل رؤي٦م

 344 ---------- أيمؼم عمٗمًدة دومٕم٤مً  آظمر سمٚمد ُمع ٓ اًمّم٤مئؿ ومٞمف ي٘مٞمؿ اًمذي اًمٌٚمد ُمع اًمّمٞم٤مم وضمقب



 236 اًمٗمٝمرس   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ىمٚمٞم٦م آظمر، سمٚمد ُمع اًمّمٞم٤مم وطمٙمؿ رُمْم٤من، ُمـ أنف ُمٕمت٘مًدا اًمٕمٞمد يقم ص٤مم ُمـ طمٙمؿ  ُمع ُمًٚمؿ همػم سمٚمد ذم اعمًٚمٛم٦م وٕا

 347 ------------------------------------------------ شمّمقم؟ ُمـ

 321 ------------------------------------------------ اًمٜمٝم٤مر ـمقل

 324 ------------------------------------- اًمٜمٝم٤مر ومٞمٝم٤م يٓمقل اًمتل اًمٌٚمدان

الد  ُمع اًمٚمٞمؾ ومٞمٝم٤م يٕمتدل هلؿ سمٚمد أىمرب ُمع يّمقُمقن إهنؿ ُي٘م٤مل هؾ ؾم٤مقم٦م قمنميـ ُمـ أيمثر اًمٜمٝم٤مر ومٞمٝم٤م يٓمقل اًمتل اًٌم

 327 --------------------------------------------------- اًمٜمٝم٤مر

 371 ------------------------- اًمٚمٞمؾ ومٞمٝم٤م ي٘مٍم أو ومٞمٝم٤م ًمٞمؾ ٓ اًمتل اًمدول ذم اًمّمٞم٤مم

 371 ----------------------------------- وشمقىمٞمتٝمم واإلُم٤ًمك اإلومٓم٤مر أطمٙم٤مم

 374 -------------------------------- اإلومٓم٤مر ًمتٕمجٞمؾ اًمِمٛمس همروب ُمراىم٦ٌم

 374 -------------------------- اًمًٜم٦م هلذه اًمٜم٤مس وشمرك اًمرـم٥م قمغم اإلومٓم٤مر ؾمٜمٞم٦م

 372 ----------- إهاف سمدون ًمٚمٕمِم٤مء يرضمع صمؿ ًمٚمّمالة ي٘مقم صمؿ سمٚم٘مٞممت يٗمٓمر أن اًمّم٤مئؿ قمغم

 377 -------------------------- ًمٚمّم٤مئؿ اعمٖمرب صالة ىمٌؾ سم٤مًمَٕمَِم٤مء اًمٌدء ُمنموقمٞم٦م

 377 ---------------------------------- ـمٕم٤مم اًمّم٤مئؿ ومؿ وذم اًمٗمجر ـمٚمع إذا

 378 ---------- اًمقىم٧م ىمٌؾ إيمؾ اسمتدأ ىمد يم٤من إذا اًمٗمجر وىم٧م دظمقل ُمع إيمؾ اؾمتٛمرار ضمقاز

 379 ------------------ اًمقضمقب طملم اًمٜمٝم٤مر ُمـ اًمٜمٞم٦م جيزيف هن٤مًرا اًمّمقم قمٚمٞمف وضم٥م ُمـ

 383 ----------------------------- سمدقم٦م اًمّمٌح صالة ىمٌؾ اًمٓمٕم٤مم قمـ اإلُم٤ًمك

 383 ------- اإلومٓم٤مر سمقىم٧م اإلظمالل اًمنمقمل ٓ اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م قمغم إذان ذم آقمتمد ؿم١مم ُمـ

٤من يٗمٓمر هؾ اًمنمقمل اًمقىم٧م قمـ اعمٖمرب أذان شم٠مظمػم طم٤مًم٦م ذم ذان؟ ىمٌؾ اإلًٟم  حيي وهؾ هبذا؟ يٕمٚمـ وهؾ ٕا

 386 ---------------------------------------------- اجلمقم٦م؟ صالة

 387 ----------------------- اإلومٓم٤مر ذم اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م قمغم يٕمتٛمد ُمـ قمغم اإلٟمٙم٤مر

 393 ------ اًمتقىمٞم٧م هذا قمغم اإلومٓم٤مر صَمؿَّ  وُمـ ًمٚمٛمٖمرب اًمٗمٚمٙمل اًمتقىمٞم٧م اٟمْم٤ٌمط قمدم طمقل يمٚمٛم٦م

 397 --------------------------- ـمٕم٤مم اعمًٚمؿ يد وذم اًمٗمجر ًمّمالة اعمُـ١مذن َأذَّن إذا

 399 --------------------------------- سم٤مٕذان؟ أم سم٤مإلومٓم٤مر يٌدأ هؾ اعم١مذن

 613 ------------------------------------------------- اًمًحقر

 611 ------------------------------------ واضم٥م؟ هق هؾ سم٤مًمًحقر إُمر

 611 ------------------- اًمًحقر سمؼميم٦م اعم٘مّمقد وسمٞم٤من آؾمتح٤ٌمب قمغم سم٤مًمًحقر إُمر

 614 ------------------------------------------- يٗمٓمر ٓ وُم٤م يٗمٓمر ُم٤م

 617 ----------------- (واعمحجقم احل٤مضمؿ أومٓمر) :طمدي٨م وٟمًخ ًمٚمّم٤مئؿ احلج٤مُم٦م ضمقاز

 618 -------------------------------- رُمْم٤من ذم ًمزوضمتف اًمّم٤مئؿ شم٘مٌٞمؾ ضمقاز

 619 ------------------------------------------ ًمٚمّم٤مئؿ اًمت٘مٌٞمؾ ضمقاز

 631 ------------------------- ًمٚمّم٤مئؿ اًمت٘مٌٞمؾ طمٙمؿ ذم واًمِمٞمخ اًمِم٤مب سملم اًمتٗمريؼ



 231 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمٗمٝمرس

 631 -------------------------------------------- ًمٚمّم٤مئؿ اعم٤ٌمذة

 633 -------------- ُمٗمٓمر؟ آؾمتٛمٜم٤مء وهؾ يٗمٓمر؟ ومٝمؾ إيالج سمال وم٠منزل زوضمتف سم٤مذ رضمؾ

 631 --------------------------------------- اًمّمٞم٤مم يٌٓمؾ ٓ آؾمتٜممء

 632 ---------------------------------- اًمّمٞم٤مم ُمٗمٓمرات ُمـ آؾمتٛمٜم٤مء هؾ

 632 ---------------------------------- اًمٜمٝم٤مر ذم ًمٚمّم٤مئؿ اًمًقاك ُمنموقمٞم٦م

 637 ----------------------------- ؿم٤مء وىم٧م أي ذم ًمٚمّم٤مئؿ اًمًقاك ُمنموقمٞم٦م

د هؾ  638 ------------------------------------------- !ُمٗمٓمِر؟ اًمؼَمَ

 661 -------------------------------- وٟمحقه٤م واحل٘مٜم٦م ًمٚمّم٤مئؿ اًمٙمحؾ طمٙمؿ

 661 ---------------------------------- اعمٗمٓمرات؟ ُمـ اًمٜمخ٤مُم٦م اسمتالع هؾ

 665 ----------------------- رُمْم٤من ذم اًمّمدري٦م ًمألُمراض اعمْمخ٦م اؾمتٕممل طمٙمؿ

 665 --------------------------------- رُمْم٤من ذم اًمًٕمقط اؾمتخدام طمٙمؿ

 664 ----------------------------------- اعمٗمٓمرات؟ ُمـ اًمٓمٌٞم٦م احل٘مـ هؾ

 664 -------------- يٗمٓمر؟ ـمٌٞم٦م ومحقص٤مت ٕهمراض اإلٟم٤ًمن ضمقف إمم ُمٜمٔم٤مر إدظم٤مل هؾ

 662 ------------------------------------- اًمّم٤مئؿ؟ شمٗمٓمر هؾ اًمٌٜم٩م إسمرة

 667 ------------ اعمٗمٓمرات؟ ُمـ اًمدواء طمٌقب وهؾ !ُيٗمٓمر؟ هؾ اجلمدات ُمـ ؿمٞمئ٤مً  أيمؾ ُمـ

 668 --------------------- ُمٗمٓمر؟ ومٝمق اجلقف ذم دظمؾ ُم٤م يمؾ أنف اعمٗمٓمرات و٤مسمط هؾ

 669 ------------------------ اعمٗمٓمرات؟ ُمـ احلٚمؼ ذم أثره٤م يقضمد اًمتل اًم٘مٓمرة هؾ

 611 ---------- ُمٗمٓمر؟ اًم٘ملء وهؾ رُمْم٤من، هن٤مر ذم طمٚم٘مف ذم دم سمٓمٕمؿ اًمّم٤مئؿ أطمس إذا احلٙمؿ

 613 -------------------------- ُمٗمٓمر؟ هق هؾ احلديث٦م سم٤مٔٓت اًمداظمكم اًمٗمحص

 616 ------------------------- اًمّمٞم٤مم؟ يٗمًد هؾ واإلومٓم٤مر اًمّمٞم٤مم إمت٤مم سملم اًمؽمدد

 611 -------------------------------- اًمٓمٕم٤مم همػم ُمـ اجلقف إمم رء دظمقل

 615 ------------------- يٗمٓمر؟ هؾ اًمّم٤مئؿ اؾمتٜمِم٤مق طم٤مل ًمٚمٗمؿ إنػ ُمـ ُم٤مء ٟمزل إذا

 614 ------------------------------------------ رُمْم٤من هن٤مر ذم اجلمع

 617 ------------------------------- اًمؽمشمٞم٥م قمغم رُمْم٤من هن٤مر ذم اجلمع يمٗم٤مرة

 618 ----------------------------------- معسم٤مجل اإلومٓم٤مر يمٗم٤مرة ذم اًمؽمشمٞم٥م

 619 --------------- ًمقىمققمف؟ اًم٤ٌمقم٨م هل يم٤مٟم٧م إذا اجلمع ذم اعمرأة قمغم اًمٙمٗم٤مرة شمٙمقن هؾ

 619 --------- واطمدة؟ يمٗم٤مرة ُمـ أيمثر يٚمزُمف ومٝمؾ رُمْم٤من، هن٤مر ذم ُٓمرأتف اًمرضمؾ مج٤مع شَمَٙمّرر إذا

 619 ------------------------- اًمٙمٗم٤مرة؟ شمٙمرار يًتٚمزم هؾ رُمْم٤من ذم اجلمع شمٙمرار

ة ُمـ أيمثر اعمج٤مُمع  651 ------------------- قمٚمٞمف؟ يمٗم٤مرة يمؿ رُمْم٤من، أج٤مم ُمـ يقم ذم ُمرَّ

 651 ----------------------------- دًمٞمٚمف؟ ُم٤م رُمْم٤من ذم اعمج٤مُمع طمؼ ذم اًم٘مْم٤مء

 651 ----------------- إٟمزال؟ حيدث ل وًمق اخلت٤مٟملم إًمت٘م٤مء هق اعمٗمٓمر اجلمع ذم اًمٕمؼمة هؾ



 235 اًمٗمٝمرس   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 653 ---------------جي٤مُمٕمٝم٤م؟ أن ًمف هؾ وزوضمف هق اًمًٗمر سمرظمّم٦م رُمْم٤من هن٤مر ذم أومٓمر ُمـ

 654 ------------------------------------------- وٟمًٞم٤مٟم٤م ظمٓم٠م اإلومٓم٤مر

 657 ---------------------------------------صٞم٤مُمف أثٜم٤مء ظمٓم٠مً  ذب ُمـ

 657 ----------------------- أواًمٜمٗمؾ اًمٗمرض صٞم٤مم ذم ٟمًٞم٤مًٟم٤م واجلمع واًمنمب إيمؾ

 659 -------------------------------------------------- اًم٘مْم٤مء

 643 ------------------------------- رُمْم٤من ىمْم٤مء ذم اعمت٤مسمٕم٦م أو اًمتٗمريؼ ضمقاز

 643 -------------------------- آؾمتٓم٤مقم٦م طم٤مل اًمٗمقر قمغم رُمْم٤من ىمْم٤مء وضمقب

 646 -------------------------------- ُمٗمرىم٤مً  رُمْم٤من ىمْم٤مء يٙمقن أن جيقز هؾ

 645 -------------------------------- ُمتٕمٛمدا أومٓمره عمـ رُمْم٤من ىمْم٤مء طمٙمؿ

٤ًٌم؟ ىمْم٤مءً  ي٘ميض ُمـ إومٓم٤مر جيقز هؾ  644 -------------------------------- واضم

 647 ---------------------------------------- اًمٜمٞم٦م ُيٌٞم٧م ل عمـ اًم٘مْم٤مء

 647 ---------------------------- أظمر رُمْم٤من جملء طمتك اًم٘مْم٤مء شم٠مظمػم طمٙمؿ

 648 --------------------------- ًمٕمذر؟ وم٤مشمتف عمـ اًمٗم٤موٚم٦م إج٤مم ىمْم٤مء ينمع هؾ

 649 -------------- اًمتٗمريؼ؟ أم اًمند قمغم شمٙمقن هؾ رُمْم٤من ذم اًمّم٤مئؿ أومٓمره٤م اًمتل إج٤مم

 623 --------------- اًمٜمقاومؾ؟ ٤ممصٞم قمغم طمرصٝم٤م ُمع اًمِمت٤مء إمم رُمْم٤من ىمْم٤مء أظمرت اُمرأة

 621 ------------------------------- اًمٗمرض ىمْم٤مء ذم ٟم٤مؾمًٞم٤م ذب أو أيمؾ ُمـ

 625 ---------------------- ؿمقال؟ ُمـ اًم٧ًم صٞم٤مم أم رُمْم٤من ىمْم٤مء اعمرأة شم٘مدم هؾ

 624 --------------- ؿمقال؟ ُمـ اًم٧ًم سمّمٞم٤مم أم رُمْم٤من ُمـ وم٤مهت٤م ُم٤م سم٘مْم٤مء اعمرأة شمٌدأ هؾ

 624 ------------- ؿمقال ُمـ اًم٧ًم صٞم٤مم وٟمٞم٦م رُمْم٤من ُمـ وم٤مت ُم٤م ىمْم٤مء ٟمٞم٦م سملم اجلٛمع طمٙمؿ

 622 ------------------------------- يّمؿ ول اًمتٙمٚمٞمػ سمٚمغ ُمـ طمؼ ذم اًم٘مْم٤مء

 628 ------- سم٤مًمًت٦م؟ أم سم٤مًم٘مْم٤مء يٌدأ ومٝمؾ ىمْم٤مء قمٚمٞمف وُمـ اًمتت٤مسمع، قمغم ؿمقال ُمـ اًم٧ًم صٞم٤مم هؾ

 671 --------------------- قمديدة ؾمٜمقات صٞم٤مم ىمْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م شمرايمؿ ًمق اعمرأة شمٗمٕمؾ ُم٤مذا

 671 -------------------- قمذر؟ سمال يٗمٓمر أن ًمف هؾ اًم٘مْم٤مء صٞم٤مم ذم ذع اًمذي اإلٟم٤ًمن

 673 ------------- ذًمؽ طمقل وٟم٘م٤مش ؿمقال ُمـ اًم٧ًم قمغم واًم٘مْم٤مء اًمٜمذر صٞم٤مم شم٘مديؿ طمٙمؿ

 682 -------- آؾمتح٤ٌمب؟ أم اًمقضمقب قمغم هق هؾ ًمٚمدقمقة اؾمتج٤مسم٦مً  أومٓمر اًمذي ًمٚمٛمتٜمٗمؾ اًم٘مْم٤مء

 687 --------------------------------------- ىمْم٤مء وقمٚمٞمٝم٤م طم٤مُمؾ اُمرأة

 687 ----------- سم٤مًم٘مْم٤مء؟ يٌدأ أم أوًٓ  ؿمقال ُمـ سم٤مًم٧ًم يٌدأ هؾ رُمْم٤من ُمـ ىمْم٤مء قمٚمٞمف رضمؾ

 687 ------------ ُمٕمذوًرا يزال ٓ وهق اًمت٤مزم رُمْم٤من ودظمؾ اعمرض سمٕمذر رُمْم٤من أومٓمر رضمؾ

 689 ------------------------ ؾمٜمقات ًمٕمدة رُمْم٤من صٞم٤مم ُمـ وم٤مهت٤م ُم٤م شم٘مض ل اُمرأة

 691 -------------------------- ؾمٜمقات قمنم ىمٌؾ اًمّمٞم٤مم ُمـ وم٤مهت٤م ُم٤م شم٘مضِ  ل اُمرأة

 693 ----------------------------------------------- اًمرظمص أهؾ



 234 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمٗمٝمرس

 691 ----------------------------------- اًمّمقم قمـ اًمٕم٤مضمز ًمٚمٙمٌػم اًمٗمدي٦م

 692 ------------ سم٤مًمٙمٗم٤مرة؟ شمٚمزم هؾ ضمٜمٞمٜمٝم٤م قمغم أو ٟمٗمًٝم٤م قمغم ختِمك اًمتل واحل٤مُمؾ اعمروع

 692 ---------------------------------- واعمروع احل٤مُمؾ ومٓمر قمغم يؽمشم٥م ُم٤م

 698 ------------------------------------- رُمْم٤من ذم شمٗمٓمر اًمتل اعمُْرِوع

 111 ------------ اًمٜمٗم٤ًمء؟ طمٙمؿ ٟمٗمس هق وهؾ رُمْم٤من ذم شمٗمٓمر اًمتل واعمروع احل٤مُمؾ طمٙمؿ

 113 ------------------------------------ اإلومٓم٤مر يٌٞمح اًمذي اعمرض طمد

 115 ------------------------ اًمّمقم؟ يًتٓمٞمع ومال ًمف ُمالزم سمٛمرض اعمريض طمٙمؿ

 ُمٚمزم هق ومٝمؾ اًمّمٞم٤مم قمغم يٕمٞمٜمف دواء هٜم٤مك يم٤من وإذا ُمزُمـ، سمٛمرض ًمٚمٛمريض سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمٞم٤مم طمٙمؿ

ئف؟  114 ------------------------------------------------- سمنما

 112 ----------------------------- اًمّمٞم٤مم؟ ذم واعمًتح٤مو٦م احل٤مئض سملم اًمٗمرق

ًٟم٤م يٕمٛمؾ ُمـ ا  112 ---------------------- ُيٓمِٕمؿ؟ ومٝمؾ رُمْم٤من ذم أومٓمر إذا ؾم٤مئً٘م٤م أو ومرَّ

 118 ------------------- اإلومٓم٤مر؟ ذم قمذر هلؿ هؾ رُمْم٤من ذم اًمِم٤مىم٦م إقممل أصح٤مب

 118 -------------------------------- اًمّمٞم٤مم يمٗم٤مرة زوضمتف قمـ اًمزوج إـمٕم٤مم

 118 -------------------------- وًمٞمُّف؟ قمٜمف يّمقم ومٝمؾ يمٗم٤مرة صقم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ

 119 -------------------------اسمٜمتف؟ قمٜمف شمّمقم ومٝمؾ يمٗم٤مرة صٞم٤مم وقمٚمٞمف ُم٤مت رضمؾ

 131 اًمٜم٤مومٚم٦م؟ صٞم٤مم وٟمٞم٦م اًمٙمٗم٤مرة صٞم٤مم ٟمٞم٦م سملم اجلٛمع جيقز وهؾ اًمٙمٗم٤مرة؟ صٞم٤مم قمغم اعمًٚمؿ ي١مضمر هؾ

 133 ----------------------------------------- اًمًٗمر ذم اًمّمٞم٤مم أطمٙم٤مم

 131 ------------------- قمٚمٞمف يِمؼ اًمّمقم يم٤من إذا اًمًٗمر ذم رُمْم٤من صقم ذم اًمؽمظمٞمص

 131 ---------------------- اًمّمٞم٤مم ذم ُمِم٘م٦م وضمد عمـ أومْمؾ اًمًٗمر ذم رُمْم٤من إومٓم٤مر

 131 ------------------------------ أجنمه٤م أومْمٚمٝمم اًمًٗمر ذم واًمٗمٓمر اًمّمقم

 135 -------------------------- شمٓمٞمٕمف؟ ومٝمؾ اًمّمٞم٤مم قمـ زوضمتف هنك ُم٤ًمومر رضمؾ

 132 ---------------------------------- اًمًٗمر ذم اًمّم٤مئؿ قمغم اعمٗمٓمر ومْمؾ

 137 ---------------------------- اًمّم٤مئؿ يي يم٤من إذا اًمًٗمر ذم اًمّمٞم٤مم جيقز ٓ

 138 ------------------------------------ رُمْم٤من ذم اعم٤ًمومر صٞم٤مم طمٙمؿ

 138 --------------------------------------------اعم٤ًمومر يٗمٓمر ُمتك

 163 ------------------------- رُمْم٤من ذم اًمٗمٓمر ًمٚمٛم٤ًمومر يتٞمح اًمذي اًمًٗمر و٤مسمط

 166 ------------------------- اًمًٗمر؟ قمغم قمزم إذا سمٞمتف ُمـ اعم٤ًمومر صٞم٤مم جيقز هؾ

 164 -------------------------------- اًمًٗمر سمرظمص إظمذ اعم٤ًمومر يٌدأ ُمتك

 162 ------------------------------- اًمٗمٓمر؟ أم اًمّمٞم٤مم ًمٚمٛم٤ًمومر إومْمؾ هؾ

 167 ----- جي٤مُمٕمٝم٤م؟ أن ًمف ومٝمؾ ًمٚمحٞمض شمٖمتًؾ زوضمف ومقضمد سمٞمتف إمم قم٤مد صمؿ اًمًٗمر سمٕمذر أومٓمر رضمؾ

 169 ------------------------------------ ..اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمدي٨م شمّمحٞمح



 232 اًمٗمٝمرس   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 113 ------------------------------ »شاًمٗمجر سمٕمد ؾمٗمره ىمٌؾ اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر طمقل

وٕمٗمف ُمـ قمغم واًمرد ذًمؽ، ذم اًمقارد احلدي٨م وشمّمحٞمح اًمٗمجر، سمٕمد ؾمٗمره ىمٌؾ اًمّم٤مئؿ إومٓم٤مر ُمنموقمٞم٦م

 ------------------------------------------------------ 111 

 111 ----------------------------------------- ًمٚمحدي٨م اًم٘مرآن ؿمٝم٤مدة

 115 --------------------------------------- اًمًٜم٦م ُمـ ًمٚمحدي٨م ؿم٤مهد

 112 ------------------------------------- ًمٚمحدي٨م شمِمٝمد صحٞمح٦م آصم٤مر

 117 ---------------------------------------- سمف ىم٤مل وُمـ احلدي٨م وم٘مف

 119 -------------- أنس طمدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م قمغم ودًٓمتف اًم٤ٌمب ذم اًمٖمٗم٤مري سمٍمة أيب طمدي٨م

 151 --------------------------------------------- سم٤مًمّمٞم٤مم اًمتداوي

 154 -------------------------------- ذًمؽ ذم اًمِمٞمخ ودمرسم٦م سم٤مًمّمٞم٤مم اًمتداوي

 157 -------------------------------- ذًمؽ ذم اًمِمٞمخ ودمرسم٦م سم٤مًمّمٞم٤مم اًمتداوي

 158 --------------------------------- صحٞمح ششمّمحقا  صقُمق» طمدي٨م هؾ

 143 ------------------------------------------------ اًمٜمذر صٞم٤مم

 141 ------------------------------ اًمِمت٤مء ذم وص٤مُمف اًمّمٞمػ ذم صٞم٤مًُم٤م ٟمذر ُمـ

 144 --------------------------------------------- اًمٖمػم قمـ اًمّمٞم٤مم

 147 ------------------------------ اًمٜمذر صقم ذم يٙمقن اعمٞم٧م قمـ اًمقزم صٞم٤مم

 147 -------------------------- طمٞم٤مشمف أثٜم٤مء أطمد قمٜمف يّمقم ٓ اًمّمٞم٤مم قمـ قمجز ُمـ

 148 ------------------------ ُمٓمٚم٘م٤مً  ٓ اًمٜمذر صٞم٤مم ذم يٙمقن إٟمم قمٜمف اعمٞم٧م وزم صٞم٤مم

 149 ------------------------- وًمٞمف؟ قمٜمف يّمقم ومٝمؾ يمٛمرض ذقمل ًمٕمذر أومٓمر ُمـ

 149 ----------------------------------- ًمقًمٞمف اعمٞم٧م قمـ اًمٜمذر صٞم٤مم ضمقاز

 121 ----------------- يقم؟ يمؾ ُمًٙملم إـمٕم٤مم وًمٞمف قمغم جي٥م ومٝمؾ صقم وقمٚمٞمف ُم٤مت ُمـ

 123 ------------------------------------------------- اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م

 121 ---------------- سمٚمد؟ يمؾ ذم قم٤مم هذا هؾ سم٤مردة وٓ طم٤مرة ٓ أهن٤م ُمـ اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م قمالُم٦م

 124 --------------------------------------------- آقمتٙم٤مف يمت٤مب

 127 ------------------------------------------------ آقمتٙم٤مف

 128 ---------------------------- شمٓمٌٞم٘مف قمـ اًمٜم٤مس سُمٕمد وسمٞم٤من آقمتٙم٤مف شمٕمريػ

 128 ------------------------------------------- آقمتٙم٤مف ذوط

 129 ------------------------------------------- ًمٚمٛمٕمتٙمػ جيقز ُم٤م

 171 --------------------------- اعمًجد ذم زوضمٝم٤م وزي٤مرهت٤م اعمرأة اقمتٙم٤مف إسم٤مطم٦م

 173 ---------------------------------------- سم٤مجلمع يٌٓمؾ آقمتٙم٤مف

 176 ------------------------------- ًمالقمتٙم٤مف اعمًجد ذـمٞم٦م ذم آظمتالف



 237 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمٗمٝمرس

 176 ------------------------------- يٙمقن؟ ُمًجد أي وذم آقمتٙم٤مف طمٙمؿ

 174 ----------------------------------- اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ

 181 ----------------------------------- اًمثالصم٦م اعم٤ًمضمد همػم ذم آقمتٙم٤مف

 183 ------------------------- اعم٤ًمضمد ذم سم٤مٓقمتٙم٤مف اجلٛمٕم٦م ًمٞمٚم٦م ختّمٞمص طمٙمؿ

 186 ------------------------------- يٙمقن اعم٤ًمضمد أي وذم آقمتٙم٤مف وم٤مئدة

 185 ----------------------------- اًمّمٞم٤مم؟ ومٞمف يِمؽمط هؾ ًمالقمتٙم٤مف سم٤مًمٜم٦ًٌم

 184 ----------------------------------------------- اًمزيم٤مة يمت٤مب

 187 ----------------------------------------------- اًمزيم٤مة شم٤مرك

 189 ---------------------------------- اًمؽمك عمجرد اًمزيم٤مة شم٤مرك يمٗمر قمدم

 189 ------------------------------------------ يُمٗمر؟ اًمزيم٤مة شمرك هؾ

 191 -------- قمٚمٛمف؟ دون اًمٌٞم٧م ُمٚمؽ ُمـ اعمرأة شمدومٕمٝم٤م أن جيقز هؾ اًمزيم٤مة دومع اًمرضمؾ رومض إذا

 193 ----------------------------------------------- اًمٜم٘مديـ زيم٤مة

 191 ------------------------------------- ًمٚمزيم٤مة اعمقضم٥م اًمٗمْم٦م ٟمّم٤مب

 191 ---------------------------------- اًمٜمّم٤مب إليممل اًمٜم٘مديـ وؿ طمٙمؿ

 195 ------------------------------------------- اعمًتٗم٤مد اح٤مل زيم٤مة

 195 -------- اًمزيم٤مة؟ ًمدومع اًمٜمّم٤مب شمٙمٛمٞمؾ ذم ٟمت٤مضمٝم٤م إمم واًم٤ًمئٛم٦م اًمٗمْم٦م إمم اًمذه٥م يْمؿ هؾ

 192 ---------------------------------- إـمٗم٤مل يٛمٚمٙمف اًمذي اًمذه٥م زيم٤مة

ظَمر اًمذه٥م زيم٤مة  197 ------------------------------------------ اعمدَّ

 ومٙمٞمػ آظمر سمٛمٕمدن واًمٗمْم٦م اًمذه٥م اظمتٚمط وإذا قمٜمٝم٤م؟ اًمزيم٤مة إظمراج جي٥م واًمٗمْم٦م اًمذه٥م همػم اًمٙمريٛم٦م اعمٕم٤مدن هؾ

 198 ------------------------------------------------- اًمٕمٛمؾ؟

 511 -------------------------------- اًم٤ٌمًمغ؟ همػم اًمّمٖمػم ُم٤مل زيم٤مة دم٥م هؾ

 513 --------------------------------- واًمٗمْم٦م ًمٚمذه٥م اعمحرم اإليمٜم٤مز طمد

 516 ------------------- ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م (يمٞمتلم شمرك وم٘مد ديٜم٤مريـ، شمرك ُمـ)  طمدي٨م ُمٕمٜمك

 514 ------------------------------------------------ احلكم زيم٤مة

 517 ---------------------------------------- اًمٜم٤ًمء طمكم زيم٤مة وضمقب

 517 ------------------------------------------------احلكم زيم٤مة

 519 --------------------------------------- زيم٤مة؟ اعمرأة طمكم قمغم هؾ

تف ذه٥م زيم٤مة اًمرضمؾ إقمٓم٤مء طمٙمؿ  519 ----------------------------- أُمف إمم اُمرأ

ة هب٤م شمتزيـ اًمتل احلكم قمغم زيم٤مة ٓ سم٠منف اًم٘مقل رد  531 ------------------------- اعمرأ

 536 --------- احلقل؟ وطم٤مل اًمٜمّم٤مب سمٚمٖم٧م يمٚمم ُمتٙمررة أم اًمٕمٛمر ذم ُمرة شمٙمقن احلكم زيم٤مة هؾ



 238 اًمٗمٝمرس   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ٞم٧م ذم يم٤من إذا  ذم ذط اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ سمٚمقغ وهؾ طمٚمٞمٝمـ؟ جمٛمقع قمغم اًمزيم٤مة شمتؿ ومٝمؾ طُمكم هلـ سمٜم٤مت قمدة اًمقاطمد اًم

 531 ------------------------------------------ قمٚمٞمٝمـ؟ اًمزيم٤مة إجي٤مب

 537 -------------------------------------- واًمٌٞم٧م وإرض احلكم زيم٤مة

 539 --------------------------------- ومٞمف؟ اًمزيم٤مة شم٘مًٞمط وطمٙمؿ احلكم زيم٤مة

 563 ----------------------------------------- ًمٚمزيٜم٦م اعمٕمد احلكم زيم٤مة

 563 -------------------------- اًمزيم٤مة ذم احلكم قمغم اجلقاهر شم٘م٤مس وهؾ احلكم زيم٤مة

 564 ------------------------------------------ اًمتج٤مرة قمروض زيم٤مة

 567 ------------------------------ اعمًتٖمالت وٓ اًمتج٤مرة قمروض ذم زيم٤مة ٓ

 513 ------------------------------------------ اًمتج٤مرة قمروض زيم٤مة

 513 ------------------------------------------ اًمتج٤مرة قمروض زيم٤مة

 551 ------------------------------------------ اًمتج٤مرة قمروض زيم٤مة

 554 ------------------------------------------ اًمتج٤مرة قمروض زيم٤مة

 552 ----------------------------------------- اًمتج٤مرة؟ قمروض زيم٤مة

 557 ------------------------------------------ اًمتج٤مرة قمروض زيم٤مة

 559 ---------------- سمف يتٕمٚمؼ وُم٤م اًمتج٤مرة قمروض زيم٤مة ُم٤ًمئؾ سمٕمض طمقل ُمٓمقل ٟم٘م٤مش

 543 ----------------------------------------------- اًمرواشم٥م زيم٤مة

 541 ---------------------------------------------- اًمرواشم٥م زيم٤مة

 544 ---------------------------------------------- اًمٕم٘م٤مرات زيم٤مة

 547 ----------------------- زيم٤مة؟ قمٚمٞمٝم٤م هؾ اًمتج٤مرة ًمٖمرض شُمِمؽمى اًمتل إراض

 547 ------------------------------------------- اًمٓمٌٞم٦م اًمٕمٞم٤مدة زيم٤مة

 547 -------------------------------------- واًمٌٞم٧م وإرض احلكم زيم٤مة

يـ زيم٤مة  523 ------------------------------------------------ اًمدَّ

يـ زيم٤مة  521 ----------------------------------------------- اًمدَّ

يـ زيم٤مة  521 ----------------------------------------------- اًمدَّ

زيم٤مة؟ أنف قمغم ًمف اح٤مل هذا شمرك جيقز ومٝمؾ اًمديـ، إقم٤مدة قمٚمٞمف يّمٕم٥م وص٤مطمٌف ُم٤مًٓ  ص٤مطمٌف أىمرض رضمؾ

 ------------------------------------------------------ 527 

 527 اًمديـ؟ ىمٞمٛم٦م خيّمؿ أم اًمذه٥م يمؾ قمغم يزيمل ومٝمؾ ُم١مضمؾ، َديـ وقمٚمٞمف ذهٌف قمغم احلقل طم٤مل رضمؾ

 528 ----------------------------------------------- اًمديـ زيم٤مة

 571 ---------------- هم٤مرًُم٤م؟ اعمديـ يم٤من إذا ًمٚمٛمديـ زيم٤مة اًمديـ جيٕمؾ أن ًمٚمدائـ جيقز هؾ

 573 -------------------- جيزئ؟ هذا ومٝمؾ هم٤مرم ٕنف ًمٚمٛمديـ: زيم٤مة ُم٤مًمف اًمدائـ شمرك إذا

 571 ------------------------------------------- واًمثمر اًمزروع زيم٤مة



 239 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمٗمٝمرس

 574 ---------------------------------- اعم١مٟم٦م سم٤مظمتالف ختتٚمػ اًمزرع زيم٤مة

 574 ----------------------------------- صدىم٦م أوؾمؼ َخ٦ًم دون ومٞمم ًمٞمس

 572 ------------------------------ إرسمٕم٦م إصٜم٤مف ذم دم٥م إٟمم اًمزروع زيم٤مة

 578 --------------------------------- اًمزيم٤مة ومٞمٝم٤م دم٥م اًمتل واًمثمر اًمزروع

 579 ----------------------------------------- زيم٤مة؟ اخلْم٤مر قمغم هؾ

 583 ------------------------- إرسمٕم٦م؟ سم٤مٕصٜم٤مف ُم٘مٞمدة اًمثمرو اًمزروع زيم٤مة هؾ

 586 ---------------------------- واًمثمر؟ واًمزروع ًمٚمخيوات سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمزيم٤مة

 586 ----------------- اعمِمؽمي؟ قمغم أم قمٚمٞمف اًمزيم٤مة شمٙمقن هؾ طمّم٤مده ىمٌؾ ىمٛمًح٤م سم٤مع ُمـ

 584 --------------- أومم؟ سم٤مب ُمـ شُمزيمك اًم٘مٛمح ُمـ أقمغم ىمٞمٛمتٝم٤م اًمتل احلٌقب أن ُي٘م٤مل هؾ

ٌُٚمف، قمغم ىمٛمح٤مً  شم٤مضمر اؿمؽمى  584 --------- اعمِمؽمي؟ قمغم أم اًم٤ٌمئع قمغم اًمزيم٤مة، دم٥م ُمـ ومٕمغم ؾُمٜمْ

 587 ----------------------------------------------- اعمقار زيم٤مة

 589 -------- صمٛمٜمٝم٤م؟ خُيرج أن أو ؿم٤مه ي٘مدم أن ًمف ومٝمؾ قمٜمده، وًمٞمس إسمٚمف ًمزيم٤مة ؿم٤مه قمٚمٞمف وضم٥م ُمـ

يم٤مز زيم٤مة  593 ----------------------------------------------- اًمرِّ

يم٤مز شمٕمريػ  591 --------------------------------------------- اًمرِّ

 595 ------------------------------------ اًمريم٤مز؟ ذم اًمٜمّم٤مب يِمؽمط هؾ

 594 --------------------------------------- اًمريم٤مز زيم٤مة ُمٍمف هق ُم٤م

 هذه ُمـ طمؼ ًمٚمِمٕمقب وهؾ ومٞمف؟ شمدظمؾ يم٤مًمٜمٗمط إرض ذم اًمتل اًمثروات وهؾ اًمريم٤مز، شمٕمريػ

 594 ---------------------------------- اًمدول؟ شمًتخرضمٝم٤م اًمتل اًمثروات

 417 ----------------------------------------------- اًمٕمًؾ زيم٤مة

 419 ----------------------- زيم٤مة؟ اعمٜم٤مطمؾ قمغم وهؾ اًمٕمًؾ؟ زيم٤مة ذم ؿمئ صح هؾ

 431 ----------------------------------------------- اًمٕمًؾ زيم٤مة

 433 --------------------------------------------- اًمزيم٤مة ُمّم٤مرف

 431 ---------------------------- اًمزيم٤مة يًتحؼ اًمذي ًمٚمٗم٘مػم اًمّمحٞمح اًمتٕمريػ

ًٓ  رضماًل  أقمٓمك رضمؾ  ه١مٓء ُمـ أطمقج جمٛمققم٦م أظمر ومرأى ُمٕمٞمٜملم ُم٤ًميملم قمغم سمف يتّمدق ًمٙمل ُم٤م

 431 ------------------------ اعمتّمدق؟ إذن دون يٕمٓمٞمٝمؿ أن يٛمٙمـ ومٝمؾ اعم٤ًميملم،

 431 ------------------------ ىمٚمٌف؟ شم٠مخٞمػ سمٖمرض اًمزيم٤مة ُمـ اًمٖمٜمل إقمٓم٤مء جيقز هؾ

 435 ------------------------همػمه يٛمٚمؽ وٓ اًمٜمّم٤مب، طمد يٛمٚمؽ عمـ اًمزيم٤مة إقمٓم٤مء

 434 -------------------------------- اًمزيم٤مة؟ ُمـ اعمٙمت٥ًم اًم٘مقي يٕمٓمك هؾ

ء ذم اًمزيمقي٦م إُمقال سف طمٙمؿ  ًمٓمالب وسومٝم٤م اًمنمقمٞم٦م، وإذـم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م ذا

 434 -------------------------------------------------- اًمٕمٚمؿ



 261 اًمٗمٝمرس   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

وا ىمد اًمتج٤مرة قمروض زيم٤مة وضمقب سمٕمدم اًم٘م٤مئٚملم سم٠من اًمٖمزازم ىمقل قمغم إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ رد سم٤مإلؾمالم َأَضُّ

 ------------------------------------------------------ 438 

 465 -------- طمٙمقُمٞم٦م؟ مجٕمٞم٦م إمم اًمزراقمل حمّمقًمف ٟمّمػ دومع قمغم جيؼم ُمـ قمغم اًمزيم٤مة دم٥م هؾ

ء هؾ  وهؾ اًمزيم٤مة، ُمّم٤مرف ُمـ (اهلل ؾمٌٞمؾ ذم) ُمٍمف ذم شمدظمؾ اًمٕمٚمؿ ًمٓمٚم٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمت٥م ذا

 462 ---------------------------------- ذًمؽ؟ ذم يدظمؾ ًمٚمٗم٘مراء أسم٤مر طمٗمر

 411 ------------------------------- اًمدقم٤مة إلقم٤مٟم٦م اًمزيم٤مة أُمقال سف طمٙمؿ

 413 ------------------------------------- اًمزيم٤مة ُمّم٤مرف ُمـ اًمٕمٚممء هؾ

ء ذم اح٤مل هذا يًتخدم ىمد اًمٕم٤مئٚم٦م رب وًمٙمـ ًمٕم٤مئٚم٦م يٕمٓمٞمٝم٤م أن يريد ُم٤مل زيم٤مة قمٜمده رضمؾ  أو دظم٤من ذا

 416 ----- اح٤مل؟ قمـ قمقو٤مً  اًمٕم٤مئٚم٦م هلذه أؿمٞم٤مء يِمؽمي أن اًمزيم٤مة ًمّم٤مطم٥م جيقز ومٝمؾ هذا، ُمثؾ رء

 416 ----------------------------- وم٘مػماً  يم٤من إذا ًمقاًمده اًمزيم٤مة اًمقًمد إقمٓم٤مء طمٙمؿ

 ذم يدظمٚمقن وُمقفمٗمٞمٝم٤م اخلػمي٦م اجلٛمٕمٞم٤مت رؤؾم٤مء وهؾ اًمزيم٤مة، ُمّم٤مرف ذم قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٕم٤مُمٚملم اعم٘مّمقد ُمـ

 411 -------------------------------------------------- ذًمؽ؟

 414 --------------------------------- هب٤م احل٩م أراد عمـ اًمزيم٤مة دومع ُمنموقمٞم٦م

يمذًمؽ؟ اًمدقمقة وُمرايمز اخلػمي٦م اعمًتِمٗمٞم٤مت وهؾ اًمزيم٤مة؟ ومٞمف شمٍمف اًمذي اهلل ؾمٌٞمؾ ُمـ احل٩م هؾ

 ------------------------------------------------------ 412 

 418 --------------------------- (اخلٚمٞم٩م طمرب ذم) اًمٕمراق ٕـمٗم٤مل اًمتؼمع طمٙمؿ

ة اًمٌٜم٧م شمٕمٓمك أن يّمح هؾ  418 ------------------------- ًمقاًمدهي٤م؟ اًمزيم٤مة اعمُقِهَ

ذًمؽ؟ ُمـ سمدًٓ  أج٤مم قمنمة عمدة واطمد ُمًٙملم إـمٕم٤مم جيقز ومٝمؾ ُم٤ًميملم قمنمة إـمٕم٤مم يمٗم٤مرة قمٚمٞمف رضمؾ

 ------------------------------------------------------ 419 

 453 --------------------------------------------- اًمٜمّم٤مب أطمٙم٤مم

 451 --------------------- وسمٕمده٤م اًمزيم٤مة أداء ُمـ اًمتٛمٙمـ ىمٌؾ اًمٜمّم٤مب شمٚمػ إذا احلٙمؿ

 451 --------اًمزيم٤مة؟ شم٠مدي٦م ذم إول ًمٚمٜمّم٤مب يْمٞمٗمف هؾ احلقل ظمالل ضمديد ُم٤مل اإلٟم٤ًمن أتك إذا

 455 ---- اًمٙمؾ؟ قمغم يزيمل هؾ آظمر ُم٤مٌل  اح٤مل ص٤مطم٥م أتك احلقل ظمالل صمؿ اًمزيم٤مة ٟمّم٤مب ايمتٛمؾ إذا

 احلقل ظمالل إًمٞمف اٟمْم٤مف صمؿ اًمٜمّم٤مب ُم٤مل سمٚمغ وإذا ًمّم٤مطمٌف؟ وؾُمٚمِّؿ طمجزه وُمتح إذا اعمحجقز اح٤مل زيم٤مة

اًمزيم٤مة؟ شمً٘مط ومٝمؾ سمِمٝمر احلقل هن٤مي٦م ىمٌؾ همٜمٛمف اًمٖمٜمؿ ص٤مطم٥م سم٤مع وإذا اًمٙمؾ؟ يزيمل ومٝمؾ آظمر ُمٌٚمغ

 ------------------------------------------------------ 454 

 458 ------------------------- وم٘مط؟ اًمرسمح أم واًمرسمح اح٤مل رأس قمغم خترج اًمزيم٤مة

 459 ------------------- صم٤مسم٧م؟ همػم وهق اعم٤ًممه٦م اًمنميم٤مت ُم٤مل رأس قمغم اًمزيم٤مة يمٞمٗمٞم٦م

 443 ----------------------------------------------- احلَقل أطمٙم٤مم

 واضم٦ٌم اًمزيم٤مة شمٌ٘مك ومٝمؾ احلقل طم٤مل أن سمٕمد إٓ ُم٤مًمف ي٘مٌض ل وًمٙمٜمف ُم٤مًمف، قمغم احلقل طم٤مل اًمذي اًمرضمؾ

 441 ------------------------- ص٤مطمٌف؟ وضمده إذا اعمٗم٘مقد اح٤مل زيم٤مة وطمٙمؿ قمٚمٞمف؟



 263 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف اًمٗمٝمرس

 احلقل ظمالل إًمٞمف اٟمْم٤مف صمؿ اًمٜمّم٤مب ُم٤مل سمٚمغ وإذا ًمّم٤مطمٌف؟ وؾُمٚمِّؿ طمجزه وُمتح إذا اعمحجقز اح٤مل زيم٤مة

اًمزيم٤مة؟ شمً٘مط ومٝمؾ سمِمٝمر احلقل هن٤مي٦م ىمٌؾ همٜمٛمف اًمٖمٜمؿ ص٤مطم٥م سم٤مع وإذا اًمٙمؾ؟ يزيمل ومٝمؾ آظمر ُمٌٚمغ

 ----------------------------------------------------- 444 

 447 ------------------------------- احلقل حيقل أن ىمٌؾ اًمزيم٤مة إظمراج طمٙمؿ

 448 ------------ واًمده قمـ ـم٤مرئ ديـ ًم٘مْم٤مء يمٚمف ُم٤مًمف ذه٥م صمؿ اًمزيم٤مة إظمراج ذم شم٠مظمر رضمؾ

 449 --------------------------------------------- اًمزيم٤مة ُمت٠مظمرات

 423 --------- اح٤موٞم٦م اًمًٜمقات زيم٤مة دومع قمٚمٞمف ومٝمؾ اهلل إمم شم٤مب صمؿ ًمًٜمقات يزيمل يٙمـ ل رضمؾ

 423 -------------------------------- اعمتٕمددة وإنّم٦ٌم اًمٗم٤مئت٦م إقمقام زيم٤مة

 423 --------------------------------- احلكم قمغم يزيمل ٓ ؾمٜمقات ؾمٌع سم٘مل

 421 ------------------------------------------- اًمزيم٤مة شم٘مًٞمؿ شم٠مضمٞمؾ

آظمر سمٚمد وم٘مراء إمم ٟم٘مٚمٝم٤م يتٞمن طملم إمم شم٘مًٞمٛمٝم٤م وشم٠مضمٞمؾ آُمـ، ُمٙم٤من ذم وووٕمٝم٤م اًمزيم٤مة إظمراج طمٙمؿ

 ----------------------------------------------------- 424 

 424 ------------------------------------------- اًمزيم٤مة شمقزيع شمٜمٔمٞمؿ

 427 --------------------------------------------- اًمّمدىم٤مت يمت٤مب

 429 ----------------------------- ضم٤مئٕملم ضمػماٟمف يدع أن اًمٖمٜمل اجل٤مر قمغم حيرم

ًمٞمٝمؿ اًمٌٞم٧م أهؾ قمغم اًمّمدىم٦م حتريؿ  429 ------------------------------- وُمقا

 429 ------------------------------------------ أُمف قمـ اًمقًمد صدىم٦م

 471 --------------------- أطمدهؿ ومت٤ٌمـم٠م ؿمٝمري٦م صدىم٤مت إظمراج قمغم مج٤مقم٦م اشمٗمؼ إذا

 471 ---------------------------- ًمٚمٗم٘مػم ٟمٗمع ومٞمٝم٤م يم٤مؾمدة سمٌْم٤مقم٦م اًمتّمدق طمٙمؿ

 473 --------------------------------- صمقاهب٤م؟ يّمؾ هؾ اعمتقرم قمـ اًمّمدىم٦م

ًمديف اًمقًمد صدىم٤مت أضمر وصقل  476 ---------------------------------- ًمقا

 474 --------------- اًمّمدىم٤مت؟ ُمـ وهمػمه٤م شمّمقير وآٓت شمؼمقم٤مت ُمٙمت٥م ومتح جيقز هؾ

 دم٤مري ُمنموع ذم اًمّمدىم٤مت أُمقال اؾمتثمر جيقز وهؾ اًمٗم٘مراء، ًمّم٤مًمح اًمّمدىم٤مت أُمقال اؾمتثمر طمٙمؿ

ض  474 -------------------------------------- واخل٤ًمرة؟ ًمٚمرسمح ُُمَٕمرَّ

 483 -------------------------------------------- اًمٗمٓمر زيم٤مة ُم٘مدار

 481 ------------------------------- اًم٘مٛمح ُمـ اًمٗمٓمر زيم٤مة ذم اًمقاضم٥م ُم٘مدار

 485 ------------------------------------- اًمٗمٓمر؟ زيم٤مة ُمّم٤مرف هل ُم٤م

 484 ------------------------------- اًمٗمٓمر؟ زيم٤مة ُمـ اًمذُمل إقمٓم٤مء جيقز هؾ

 487 ------------- ويقُملم سمٞمقم اًمٗمٓمر ىمٌؾ يٕمٓمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ ُمـ اًمٗمٓمر زيم٤مة ذم ضم٤مء ُم٤م ُمٕمٜمك

 488 --------------- اًمديـ؟ ُمـ سمٞمتف أهؾ قمغم يٜمٗمؼ اًمذي اعمديـ قمغم اًمٗمٓمر صدىم٦م دم٥م هؾ

 489 ------------------------------------ سومٝم٤م ووىم٧م اًمٗمٓمر زيم٤مة ٟم٘مؾ



 266 اًمٗمٝمرس   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 493 -------------------------------------------- اًمٗمٓمر زيم٤مة وىم٧م

 493 -------------- دمزئف؟ ومٝمؾ ؾم٤مـمٕم٦م واًمِمٛمس اًمٕمٞمد صالة ىمٌؾ اًمٗمٓمر زيم٤مة أظمرج رضمؾ

 493 ------------------- إصكم؟ سمٚمده ذم أم إىم٤مُمتف سمٚمد ذم اًمٗمٓمر زيم٤مة خيرج هؾ اعمٖمؽمب

 496 ---- سمٚمده؟ ذم أُمره وزم اًمٗمريْم٦م هذه يتقمم أم  ٟمٗمًف، قمغم اًمٗمٓمر زيم٤مة اعمٖمؽمب اإلٟم٤ًمن خيرج هؾ

 491 ------------ ُمٓمٌقظم٤مً  ـمٕم٤مُم٤مً  أو دضم٤مضم٤مً  إظمراضمٝم٤م جيقز هؾ اًمٞمٛملم، يمٗم٤مرة أو اًمٗمٓمر، صدىم٦م

 495 ---------------------------------- ًم٤ٌمؾًم٤م؟ اًمٗمٓمر زيم٤مة إظمراج ُينمع هؾ

 494 -------------------------- اًمٜم٘مدي٦م؟ اًم٘مٞمٛم٦م إظمراج ومٞمٝم٤م ينمع هؾ اًمٗمٓمر زيم٤مة

 497 ------------------------------- ُم٤مًٓ  اًمٗمٓمر زيم٤مة إظمراج أضم٤مز ُمـ ىمقل رد

 213 ---------------------------------------- اًمزيم٤مة أطمٙم٤مم ذم ُمتٗمرىم٤مت

 211 ---------------------------------- سمٜمٗمًف ًمزيم٤مشمف اعمرء شمٗمريؼ ُمنموقمٞم٦م

 211 ----------------------------------------- اعم١مُمـ همػم قمغم زيم٤مة ٓ

 214 ------------------------------------------- اًمزيم٤مة قمغم اًمتح٤ميؾ

 214 ------------------------------------- اشمٗم٤مىم٤م قمٚمٞمف زيم٤مة ٓ اًمٌٞم٧م ُمت٤مع

 212 ----------------------------------- اًمٕملم سمدل اًمزيم٤مة ذم اًم٘مٞمٛم٦م إظمراج

 217 -------------------------------- وشمقزيٕمٝم٤م؟ اًمزيم٤مة سمجٛمع ي٘مقم اًمذي ُمـ

 219 ------------------------------------------------- اًمٗمٝمرس
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